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Voorwoord

Kort geleden stond een bericht in de 
krant, waarvan ik al wist dat het eraan 
zat te komen: volgens het Centraal 
Bureau voor de Statistiek is het aantal 
daklozen in Nederland de afgelopen 
zes jaar toegenomen met 74 procent. 

Met een effectieve aanpak haalde de overheid 
vanaf 2006 veel daklozen van straat, maar toch 
moeten er anno 2015 weer zo’n 31 duizend 

mensen slapen in de opvang, op straat, onder bruggen, in openbare gebouwen,  
bij familie of vrienden.

Zo lang geleden is het niet dat in Rotterdam dak- en thuisloze mensen deel uitmaak-
ten van het normale straatbeeld. Dat er discussie was over de overlast die zij veroor-
zaakten in de stad. En dat velen voor opvang en onderdak aangewezen waren op de 
Pauluskerk. Er moest toch íemand zijn, die zich over deze mensen ontfermde? 

Zo ver als toen mogen we het nu niet laten komen. Uit onderzoek blijkt steeds dat 
dak- en thuisloosheid mensen ziek maakt, minder weerbaar en depressief. Dit hoort 
niet, dit hoeft niet. Elke euro voor maatschappelijke opvang verdient zich drie tot vier 
keer terug op terreinen als huisvesting, volksgezondheid en openbare orde. Ingrijpen 
en aanpakken is dus nodig. Niet morgen maar vandaag. Want voorkomen is beter 
dan genezen. 
  
Met de Rotterdamse Daklozendag brengen we de dakloosheid in onze stad onder 
de aandacht. We gaan met elkaar in gesprek over hoe we dakloosheid kunnen voor-
komen en verhelpen. In dit boekje geven we vast een voorzet, en maakt u kennis met 
de mensen om wie het gaat. Namens hen: dank dat u de tijd neemt voor hun verhaal. 

ds. Dick Couvée

“We moeten dakloosheid aanpakken, niet morgen maar vandaag”
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Dakloosheid: 
harde realiteit in Rotterdam
Wie vanaf Rotterdam Centraal naar de Pauluskerk wandelt, ziet een welvarende 
stad. Zakenmensen lopen af en aan, studenten haasten zich naar het station en  
toeristen genieten van de robuuste stad. Maar stap de Pauluskerk binnen en je 
merkt dat Rotterdam ook een andere kant kent. Een kant zonder welvaart.

In de Pauluskerk heerst een heel andere sfeer dan in de bloeiende havenstad die 
barst van de successen. Mannen en enkele vrouwen hangen aan tafel. Hun hoofd 
rust op hun armen, ze slapen. Wie niet beter weet, vraagt zich af waarom. Hebben ze 
niets anders te doen? De bezoekers die wakker zijn, praten met elkaar of turen voor 
zich uit met een plastic koffiebeker in de hand. Een enkeling vermaakt zich met een 
potje dammen. Achterin de ruimte bieden vriendelijke vrijwilligers huisgemaakt 
gebak aan. Ondanks de harde realiteit die hier als een koude douche op je neer-
klettert, geven zij een positief gevoel. Er is geen reden tot pessimisme. Wij helpen. 

Onderweg naar boven schieten bezoekers van de Pauluskerk te hulp: “Waar moet 
je zijn?”, “De bijeenkomst is in de bovenzaal”, “Nog een trap omhoog”. Het is boven 
drukker dan beneden. Ook hier liggen daklozen te slapen, maar het merendeel is 
actief. Er worden contacten gelegd, afspraken gemaakt, misschien groeien er zelfs 
vriendschappen. Alle computers die er staan, zijn bezet. De bezoekers gebruiken ze 
om digitaal hun zaken te regelen, of om simpelweg de tijd te doden. 

Boven is ook maatschappelijk hulpverlener Joly te vinden. Twee dagen per week zet 
zij zich in voor de bezoekers van de Pauluskerk. Haar kantoor bevindt zich tussen alle 
andere kantoren van hulpverleners. Te midden daarvan staan een bankje en wat 
stoelen waarop bezoekers wachten op hulp van een dokter of maatschappelijk 
werker. De mensen die geen ziektekostenverzekering hebben, krijgen hier toch de 
zorg die ze nodig hebben. Een dame probeert druk gebarend de juiste medicijnen 
voor haar vriendin te regelen. Met succes, want even later stopt de vriendin een grote 
doos in haar handtas. Een jonge moeder vertroetelt de kleine baby die op haar buik 
hangt, en vertelt verlegen maar trots aan de andere aanwezigen dat het een jongen 
is. Een oude man wacht blijkbaar al heel lang; zuchtend gaat hij verzitten op zijn 
rollator. 

“Ik slaap voor geen meter, ik ben gewoon op!”
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Al deze mensen hebben een bijzonder verhaal. Ze zijn bijvoorbeeld gevlucht of 
komen steeds weer in financiële problemen. Joly luistert naar de verhalen van deze 
mensen. Van een Iraanse man wiens vrouw, eenmaal geroken aan het Westerse  
bestaan, vertrokken is. Met alle gevolgen van dien. Wanhoop, psychische moeilijk- 
heden en financiële problemen bijvoorbeeld. Want gewoon door leven zonder 
vrouw, dat is niet eenvoudig. Joly kent de verhalen van de slapende mensen. Ze 
móeten wel overdag slapen, want ’s nachts op straat slapen levert een boete op.
De verhalen doen je realiseren dat in Nederland niet iedereen van dezelfde welvaart 
geniet. De problemen van sommige mensen stapelen zich zo hoog op dat dakloos-
heid op de loer ligt. Of zelfs realiteit is geworden, zoals helaas steeds vaker het geval is.

Een man, laten we hem Henk noemen, stormt 
het kantoor van Joly binnen. De zweetdruppels 
op zijn voorhoofd en zijn hijgende gedag 
verraden hoe gestrest hij is. Henk ploft neer in 
een stoel, zijn boodschappentas met wat 
spullen belandt ernaast. Het voorhoofd afve-
gend:  “Nou hebben ze dus beslag gelegd op 
mijn hele inkomen! Vanavond moet ik huur be-
talen, maar hoe doe ik dat als ze alles afpakken? 
Ik ben bekend met de wet, maar dit gaat boven 
mijn pet!” De hulpverlener vraagt geduldig wat 
er precies aan de hand is. Duidelijk wordt dat 
de schulden zó hoog zijn geworden dat er een 
deurwaarder in actie kwam. Door beslaglegging 
moet Henk nu rondkomen van een onmogelijk 
klein bedrag per maand. Zelfs de illegale huur en 
dagelijkse maaltijden kan hij niet meer betalen. 

“Ik slaap voor geen meter”, raast hij door, “ik ben gewoon op!” Er mag dan een dak 
boven het hoofd zijn; officieel valt deze man onder de noemer ‘dak- en thuisloos’. Joly 
besluit wat betrokken partijen te bellen om geld beschikbaar te krijgen. Henk kan zijn 
geduld maar moeilijk bewaren. Het is al middag, en na kantoortijd zal hij weinig meer 
rond kunnen krijgen. Hij frummelt aan zijn kleding, duwt gekreukte papieren onder 
de neus van de bellende Joly en vult stiltes met verzuchtingen: “man, ze helpen me 
naar de bliksem.” Uiteindelijk wordt hij op pad gestuurd om toch nog wat zaken op 
orde te krijgen voor zichzelf. Wellicht kan hij straks weer huur betalen en hoeft hij zijn 
kamer niet uit. Hij krijgt een euro toegestopt voor avondeten in de Pauluskerk, en 
snelt dan de kamer uit.

Dak- en thuislozen
Niet iedere dakloze leeft dag en nacht 
op straat. Er zijn inderdaad mensen 
die letterlijk geen dak boven het 
hoofd hebben en echt op straat staan, 
maar dat geldt niet voor ieder geval. 
Sommige daklozen zoeken steeds 
naar een nieuwe plek om te 
verblijven, bijvoorbeeld bij vrienden, 
in een kraakpand of bij een opvang.  
’s Zomers slapen zij vaak buiten. 
Anderen huren een huis in het  
zogenaamde ‘grijze circuit’: kamers 
worden verhuurd voor hoge prijzen 
door malafide verhuurders.
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Joly draait haar vulpen dicht en legt fronsend uit dat psychische problemen steeds 
vaker voor maatschappelijke moeilijkheden zorgen. Mensen met een lager IQ of een 
stoornis krijgen door de bezuinigingen van de afgelopen jaren minder snel hulp dan 
voorheen. ADHD-patiënten redden het bijvoorbeeld niet altijd op eigen houtje. Ze 
verliezen het overzicht over de financiën, laten vergeten boetes onnodig hoog oplo-
pen en vergeten cruciale afspraken. Zo stapelen problemen op problemen, totdat de 
bom barst. Die ‘bom’ is dan een deurwaarder aan de deur, een huurder die het beu is 
of psychische klachten die ondragelijk worden. 

Een rustige dame, we 
noemen haar Margo, 
stapt het kantoor bin-
nen. Ze zegt slachtof-
fer te zijn geworden 
van medische missers. 
Met een moedeloze 
uitdrukking op haar 
gezicht vertelt Margo 
dat haar huisarts een 
veel te hoge dosis 
Ritalin voorschreef, 

waardoor ze allerlei lichamelijke en psychische klachten kreeg. Op een dag raakte ze 
zelfs buiten bewustzijn en overvielen angstwekkende stuiptrekkingen haar.

“Mijn klachten werden weggezet als psychische kwalen. Het lag allemaal aan mij, niet 
aan zorginstellingen of artsen. Men wil me nu psychiatriseren, maar ik ben helemaal 
geen psychiatrische patiënt.” Margo is haar eigen huis uit gevlucht en woont nu in 
een klooster. Haar kinderen leven bij een voogd. Ze probeert voorlopig onvindbaar te 
blijven voor iedere instelling. “Ik wil eerst op papier krijgen wat me overkomen is en 
waar ik recht op heb. Zo hoop ik te voorkomen dat ik gedwongen word opgenomen 
zodra artsen en zorginstellingen me weer kunnen vinden.” Joly belooft haar te helpen 
alles op papier te zetten. Margo vertrekt even rustig als ze binnenkwam. Na een 
succeswens en dankwoord verdwijnt haar paardenstaartje. 

“De kans dat je in Nederland dakloos raakt, is heel klein”, zegt Joly. “Er zijn mogelijk- 
heden genoeg, maar je moet wel je best blijven doen. Dat lukt gewoon niet iedereen, 
zo blijkt. Er moet meer hulp komen voor mensen met een laag IQ of een lichte 
psychische stoornis, zodat bij hen de emmer met problemen niet meer overloopt. 
Dit soort mensen zou begeleid moeten worden in het leven, of zelfs behandelingen 
moeten krijgen. Maar tegenwoordig zijn de eisen nogal streng om voor speciale zorg 
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in aanmerking te komen. Het gevolg: hulpbehoevenden blijven lopen met hun 
problemen. Ze verliezen de grip op hun leven, en kunnen uiteindelijk alles kwijt-
raken.” ‘Guido’ strompelt binnen, dankbaar steunend op zijn rollator. Hij heeft een 
uitkering nodig, maar heeft die tot nog toe niet gekregen. De oorzaak? Een men-
selijke fout. Guido heeft een tijdelijk postadres bij de Pauluskerk, net als een ander 
met dezelfde achternaam als hij. Een brief waarin Guido werd uitgenodigd voor de 
aanvraag van een uitkering, kwam zo in het verkeerde postvak terecht, en niemand 
kwam opdagen bij de aanvraag. “Mevrouw, moet ik bezwaar aantekenen?”, vraagt 
Guido. Het water staat hem aan de lippen, want het geld raakt op. Joly adviseert 
rustig uit te leggen wat er mis is gegaan, en pas bezwaar aan te tekenen als het dan 
nog niet in orde komt. 

Naast een lagere drempel voor zorgverlening denkt Joly dat een regelverandering 
voor verbetering zou kunnen zorgen: “Iedereen die een Nederlands paspoort heeft, 
moet recht krijgen op een adres. Want zonder adres besta je niet in Nederland. Je 
kunt niet solliciteren, geen uitkering aanvragen, niet wonen, geen identiteitsbewijs 
aanvragen, niets. Vandaag de dag krijgt niemand zomaar een vast adres, alleen een 
tijdelijk postadres bij bijvoorbeeld de Pauluskerk. Wordt daklozen makkelijker een 
adres gegund, dan kunnen ze sneller aan hun toekomst werken.”

Een voorbeeld van iemand voor wie het goed zou zijn om zonder gedoe een adres te 
krijgen, is een moeder uit Curaçao. Met haar zoon kwam ze naar Nederland om hem 
een goede toekomst te bieden. Het was de bedoeling dat ze zelf weer terug naar 
Curaçao ging, maar nu blijkt ze ernstig ziek te zijn. Joly: “Ze móet geholpen worden, 
maar er bestaan weinig mogelijkheden voor haar omdat ze hier geen adres heeft. 
Ze moet terug naar haar eigen land want zonder adres krijgt ze in Nederland maar 
moeilijk de juiste zorg. Wij geven haar een adres en melden haar aan bij een wijk-
team. Deze dame heeft passende zorg en een goed dak boven haar hoofd nodig.” 
Aan het einde van de dag worden beneden in de Pauluskerk tafels gedekt voor het 
avondeten. Even lijkt alles op orde. De schone borden staan netjes op een rij, mes 
rechts, vork links. Maar na de maaltijd zullen veel daklozen weer de straat op moeten. 
Zullen torenhoge schulden gewoon moeten worden afbetaald. En zullen zieke dak- 
en thuislozen niet zonder moeite de zorg ontvangen die ze nodig hebben. 

De verhalen doen je realiseren dat in Nederland niet iedereen 
van dezelfde welvaart geniet. De problemen van sommige mensen 

stapelen zich zo hoog op dat dakloosheid op de loer ligt.
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Jan Willem Moes (64) 
heeft al elf jaar geen dak 
boven zijn hoofd. Leidde 
hij voorheen een rustig 
bestaan in een appartement, 
tegenwoordig houdt hij 
zich ieder uur van de dag 
bezig met overleven. “Sinds 
november 2014 kom ik 
dagelijks naar de Pauluskerk. 
Ik ga aan een tafel zitten, leg 
mijn hoofd op mijn armen en 
probeer zoveel mogelijk 
te slapen, want ’s nachts 
kan dat niet. ‘s Nachts moet  
ik de straat op, en slapen 
op straat is verboden.”

De ellende begint in 2001, met een conflict binnen zijn 
VvE. Door inbraken bij Jan Willem en zijn buurvrouw 
raken de voordeuren beschadigd. Vervolgens ontstaat 
binnen de VvE een discussie over of deze deuren bij het 
gemeenschappelijk deel van het complex horen. Jan 
Willem vindt van niet en handelt de schadeprocedure 
zelf af. Even later hoort hij dat de VvE een door de ver-
zekering uitgekeerd bedrag toevoegt aan de reserves. 

Jan Willem: “Hier werd fraude gepleegd, maar de 
rechercheur die de zaak zou behandelen, vond dat 
verzekeraars zelf op hun centen moesten letten.”  
Jan Willem besluit niet langer zijn VvE-bijdrage te 
betalen. Als gevolg daarop laat de VvE-administrateur 
beslagleggen op zijn appartementsrecht. Het komt  
tot openbare verkoop en in 2005 staat Jan Willem  
op straat. 

“Als thuiswerkende ondernemer lag mijn werk meteen 
stil. Ook mijn inboedel heb ik achter moeten laten.”  
Na een maand zwerven op straat klopt Jan Willem aan 
bij het Leger des Heils (LdH) voor opvang, maar zelfs 
de kleine bijdrage voor nachtopvang kan hij vaak niet 
betalen. Omdat hij last heeft van gezwollen voeten, 
schrijft de straatdokter een tijdelijke slaapplek op  
medische indicatie voor.

Kort daarna lijkt zijn situatie te verbeteren. “Ik kreeg een 
locker van het Leger voor mijn spullen, deed vrijwil-
ligerswerk bij de Voedselbank en schreef me in voor 
modules aan de Open Universiteit. Het deed me goed 
om weer een dagbesteding te hebben. Dankzij con-

Jan Willem Moes 

“Een halfjaar geleden heb ik voor 
het laatst in een bed slapen”

Scan de QR-code of ga naar 
pauluskerkrotterdam.nl/daklozendag-
video en bekijk het videoportret van  
Jan Willem.
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tacten bij de Voedselbank kon 
ik zelfs tijdelijk in een studio 
wonen.” Die studio staat echter 
onder Bouw- en Woningtoe-
zicht, en in 2006 ontvangt Jan 

Willem het dringende verzoek 
het pand te verlaten. “Toen ik 
terugging naar het LdH, bleken 
de regels veranderd. Ik moest 
toestemming geven voor de 
aanleg van een digitaal dossier 
en consultatie bij arts en 
psycholoog. Alsof ik nog niet 
genoeg had verteld over mijn 
leven.” Omdat Jan Willem geen 
toestemming geeft, krijgt hij 
geen Centraal Onthaal-pas, die 
nodig is voor toegang tot de 
opvang. Dan wordt hem ook 
verder gebruik van een post-
adres ontzegd. “Niemand kon 
mij een precieze reden geven, 
het zou liggen aan gewijzigd 
beleid van de gemeente.” 

Opnieuw wijst de straatdokter 
hem een plek in de nachtop-
vang toe, en zo blijft Jan Willem 
toch verbonden aan het LdH. 
Hulpverleners stellen een plan 
van aanpak voor zijn leven op. 
Jan Willem geeft aan daaraan 
mee te willen werken mits het 
LdH schriftelijk uitlegt waarom 
hem postadres-gebruik gewei-

“Ik kan alleen terugkeren in de samenleving als mensen 
echt naar me luisteren en mijn verleden correct optekenen.”

gerd is. Aan die voorwaarde besluit het LdH niet 
te voldoen, en dus werkt Jan Willem niet langer 
mee aan het plan. Met als gevolg dat hem volledig 
toegang tot opvang wordt ontzegd.

“Ik kan nu nergens meer terecht, behalve in de 
Pauluskerk. Daar begin ik ’s ochtends aan mijn dag-
rust, en ik probeer voor de lunch wakker te worden 
zodat ik een hap kan mee-eten. Wint de slaap, dan 
eet ik ’s avonds pas. Rond half negen ga ik de straat 
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op. Als ik wat geld heb, haal ik 
eerst een kop koffi  e bij McDo-
nalds. Daarna ga ik op zoek 
naar statiegeldfl essen om wat 
geld bij elkaar te sprokkelen.” 
Terugblikkend concludeert 
Jan Willem: “De mooiste tijd 
van mijn leven moet rond 
1992 geweest zijn. Ik maakte 
toen computersystemen waar 
soms meer dan honderdvijftig 
personen mee werkten.” Zijn 
situatie is nu compleet anders: 
een halfj aar geleden sliep Jan 
Willem voor het laatst in een 

Tien zaken die u heel normaal vindt, 
maar die daklozen moeten missen:

Een warme douche wanneer dat nodig is, of gewoon wanneer u daar zin in heeft

Genieten van een avond bankhangen met een fi lm, snacks en drankjes

Iedere nacht slapen op een matras (en eisen stellen aan het ligcomfort)

’s Ochtends een outfi t kiezen uit een volle kledingkast

Uitgenodigd worden op feesten 

Post krijgen

Naar de huisarts, naar de tandarts of naar de kapper gaan

Voor uzelf (en uw naasten) kunnen zorgen 

Drie maaltijden per dag

Behandeld worden als volwaardig mens

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

bed. “De Pauluskerk had voor me geregeld dat ik wat 
nachten in een hotel mocht slapen. Mijn oedemi-
sche voeten waren er namelijk zo slecht aan toe dat 
ik amper kon lopen. Deze zomer mag ik mijn voeten 
gelukkig opnieuw rust geven in een hotel. Dat wordt 
iedere dag douchen en slapen in een bed!” 

Jan Willem ziet de toekomst somber in. “Ik kan alleen 
terugkeren in de samenleving als mensen echt naar 
me luisteren en mijn verleden correct optekenen. 
Bijstand aanvragen wil en kan ik niet, want alle be-
schikbare rapporten over mij bevatten nare verhalen 
die niet kloppen. Ik wil aantonen dat de maatschap-
pelijke opvang gebreken vertoont. Alleen dat geeft 
mijn leven nog zin.” 
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Hoe denkt Rotterdam over 
dakloosheid?
Hoe denken Rotterdammers over dakloosheid? Wat merken ze ervan? 
Waar zoeken ze de oorzaak, en wie moet zorgen voor een goede oplossing? 
Maurice de Hond vroeg het ruim zeshonderd inwoners uit Rotterdam en 
omgeving. De grote meerderheid vindt dat het tijd is voor actie: negen op 
de tien ondervraagden vindt dat in Nederland geen mens op straat zou 
moeten leven. 

Wat vindt u het 
belangrijkste 
probleem van 
dakloosheid?

Elke dag

Zeer zelden tot nooit

Elke maand zeker één keer

Elke week zeker één keer

3%

Economisch

7%

Veiligheid

7%

Geen 
probleem

5%

Weet
niet

2%

Sociaal

15%

Moreel

64%

Hoe vaak ziet u een 
dakloze op straat?

33%

27%
19%

18%

Weet niet

Nadat in 2006 gestart werd met het Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang, 
kregen veel daklozen een dak boven het hoofd. Tegenwoordig staan echter weer 
veel mensen op straat, en dat merken ook Rotterdammers. Ruim de helft van de 
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ondervraagden komt zeker eens keer per week een dakloze tegen en één op de 
vijf ziet zelfs dagelijks een dakloze.  64 procent van de Rotterdammers ervaart 
dakloosheid vooral als een moreel probleem, en vindt dat iedereen een dak boven 
het hoofd zou moeten hebben. Anderen noemen veiligheid, criminaliteit en kosten 
voor bijvoorbeeld gezondheidszorg als grootste probleem. Slechts één op de twintig 
respondenten vindt dakloosheid geen belangrijk probleem.

De oorzaak voor de toegenomen dakloosheid zoeken de Rotterdammers vooral bij 
de complexer geworden samenleving waarin niet iedereen kan meekomen. Ook 
fi nanciële problemen worden vaak genoemd als oorzaak. 

Als het gaat om de oplossing, zijn veel respondenten bereid zelf een bijdrage te 
leveren, door een fi nanciële bijdrage te leveren of zelf de handen uit de mouwen 
te steken. Maar de Rotterdammers houden vooral maatschappelijke organisaties 
en de overheid verantwoordelijk voor een goede aanpak.

Wat vindt u het 
belangrijkste 
probleem van 
dakloosheid?

Elke dag

Zeer zelden tot nooit

Elke maand zeker één keer

Elke week zeker één keer

3%

Economisch

7%

Veiligheid

7%

Geen 
probleem

5%

Weet
niet

2%

Sociaal

15%

Moreel

64%

Hoe vaak ziet u een 
dakloze op straat?

33%

27%
19%

18%

Weet niet

Scan de QR-code of ga naar pauluskerkrotterdam.nl/
daklozendag-onderzoek en bekijk de volledige 
resultaten.
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10% 33%

42%

De daklozen zelf, die moeten 
beter hun best doen

Weet niet/geen
antwoord

De overheid, met subsidies en eenvoudigere regels
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waarin niet iedereen mee kan komen

15% Bij de daklozen zelf

12% Bij de overheid

4% Weet niet

16% Bij persoonlijke �nanciële problemen

3% Bij de economische crisis 

In een land als Nederland 
zou geen mens op straat 
moeten leven/slapen.

Onder zowel de hoog, midden als laag opgeleide 
respondenten en binnen iedere leeftijdscategorie 
is dit het meest gekozen antwoord

Vooral respondenten jonger dan 30 en ouder 
dan 50 geven dit antwoord. Onder respondenten 
tussen 30 en 50 jaar staat dit antwoord niet in 
de top 3 van meest gekozen antwoorden.

Vooral hoogopgeleiden vinden dat daklozen 
zelf verantwoordelijk zijn voor dakloosheid

De meeste respondenten die dit antwoord geven 
stemmen PVV, LR of VVD 

Voornamelijk mensen van 50 
jaar of ouder en laagopgeleiden 
geven dit antwoord

Waar ligt volgens u de belangrijkste oorzaak 
van (toenemende) dakloosheid?

Zeer mee eens

Zeer mee oneens

Weet niet

Mee oneens

Mee eens

'Wanneer mijn wijkgenoten 
het initiatief nemen om het 
daklozenprobleem op 
te lossen en/of verergering 
te voorkomen, ben ik bereid 
mee te helpen.'

46%

8%
8%

16%

23%

Vragen we Rotterdammers naar een reactie op bovenstaande stelling, dan blijkt maar liefst 89 procent 
ermee in te stemmen. Slechts 5 procent geeft aan het er niet mee eens te zijn.

6%

4%
Gebruik deze legenda

1%

39%

50%
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Maandenlang sliep Eric Blom 
(56) in een boedelbak. “Zodra 
de zon opkwam, moest ik 
ervandoor, want anders werd 
ik verhuurd. Op een dag werd 
ik pas wakker in het verre 
Gilze-Rijen!” Ruim zes jaar is 
Eric nu dakloos, en een vaste 
bezoeker van de Pauluskerk. 
“Vroeger was ik rijk. Nu mag 
ik blij zijn als ik voor 40 cent 
een kop koffie kan kopen.”

Lange tijd geniet Eric van een leven waarin hij 
niets tekortkomt. “Toen ik nog fotograaf was, 
leefde ik het goede leven. De hele wereld ging ik 
over. In die tijd heb ik ook vreselijke dingen mee-
gemaakt, vooral tijdens de Eerste Golfoorlog. Op 
een gegeven moment kon ik dat niet meer aan.  
Ik heb m’n apparaten verkocht en ben net-
werkspecialist geworden.”

Er schuiven wolken voor de zon wanneer Erics 
vriendin een ernstige persoonlijkheidsstoornis 
blijkt te hebben. In de hoop de relatie te redden, 
zoekt hij een huis voor zichzelf in Vlaardingen. 
“Het was een slecht huis waar van alles aan 
mankeerde. Het water liep soms langs de muren. 
Ik ging natuurlijk klagen, en een tijdje later kwam 
er iemand aan de deur om te vertellen dat ik weg 
moest wezen.” Dat is waarschijnlijk een ontevre-
den onderverhuurder geweest. Desondanks blijft 
Eric in het huis wonen. Totdat hij er letterlijk uit 
gemept wordt. “Die man sloeg al mijn spullen 
kapot. M’n webcam, laptops, camera’s, alles. Zelf 
kreeg ik ook een paar flinke tikken.”

Vanaf dat moment staat Eric op straat. Naar zijn 
woning kan hij alleen in het geheim, om snel wat 
kleding, papieren en voedsel te halen. Terug naar 
zijn vriendin wil hij ook niet. Hij doet aangifte van 
mishandeling, maar naar eigen zeggen wordt zijn 
verhaal onjuist opgetekend, waardoor de politie 
er geen concreet gevolg aan geeft. 

Eric Blom

“Ik wil dat je weet hoe het 
gekomen is”

Scan de QR-code of ga naar 
pauluskerkrotterdam.nl/daklozendag-
video en bekijk het videoportret van  
Eric.
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Eric logeert steeds op een 
ander adres en meldt zich 
uiteindelijk bij de gemeente 
voor opvang. Hij mag wat 
werk doen in het kader van 
re-integratie. Maar Eric laat het 
daar niet bij, hij wil niet leven 
als dakloze en vraagt 
de gemeente om hulp. 

“De gemeente zei: ‘Zoek een 
huis, dan betalen wij de borg 
en een maand huur.’ Ik kwam 

in een kamer terecht die er niet 
uitzag, maar ik had tenminste 
iets.” Opnieuw krijgt Eric te 
maken met geweld:

“In principe ben ik illegaal, terwijl ik helemaal niks verkeerds doe. 
Ik wil alleen maar wonen!”

 “Mijn deur werd ‘s nachts ingetrapt door een 
agressieve buurman. Hij zei dat ik aan de vriendin 
van zijn zus had gezeten. Daar bleef ik dus mooi 
niet wonen. Gelukkig kon ik tijdelijk terecht bij een 
vriend in de Spaanse Polder. Omdat ik naar een 
andere gemeente verhuisde, moest ik opnieuw 
een uitkering aanvragen. Het duurde lang voordat 
dat rond was, intussen kon ik al twee maanden 
geen huur betalen. Tot overmaat van ramp be-
schuldigde de gemeente me van fraude; men zei 
dat ik vanaf twee adressen een uitkering aanvroeg. 
Toen kreeg ik helemaal niks meer. Uit pure wan-
hoop deed ik een beroep op mijn vriendin, maar 

die bleek getrouwd met haar jeugdliefde.” Eric kan 
niet anders dan slapen in een boedelbak bij een 
benzinestation. Dat houdt hij maanden vol, al is het 
zwaar: “In de winter waren mijn voeten zo koud dat 
ik er niet op kon staan.” 

Eric fotografeerde de boedelbakken waar hij in sliep
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“ ’s Ochtends douchte ik bij de Pauluskerk, ’s avonds zette een 
collega me ‘thuis’ af. Bij m’n boedelbak dus.”

Via dominee Dick Couvée komt 
Eric terecht bij de Pauluskerk. 
In de nachtopvang mag hij niet 
komen; volgens de wet moet 
hij daarvoor terug naar waar 
hij de afgelopen drie jaar 
heeft gewoond, en dat is niet 
Rotterdam. “’s Ochtends douch-
te ik bij de Pauluskerk, overdag 
werkte ik bij openluchtrestau-
rant A La Plancha, ’s avonds 
zette een collega me ‘thuis’ af. 
Bij m’n boedelbak dus.”

Sinds kort woont Eric in een 
huis van een kennis, die het 
huis niet verhuurd krijgt 
vanwege de grimmige buurt 
waarin het staat. De zoektocht 
naar een eigen woning geeft 
Eric niet op. Zonder adres en 
degelijke inkomsten bestaan er 
echter weinig mogelijkheden. 
“Ik wil best metro’s schoon-
maken of asbest verwijde-
ren, maar dat mogen alleen 

uitkeringsgerechtigden doen. 
Ik krijg geen uitkering omdat ik 
geen adres heb. Maar zonder 
normaal inkomen kom ik ook 
niet verder. In principe ben ik 
illegaal, terwijl ik helemaal niks 
verkeerds doe. Ik wil alleen 
maar wonen!” 

Voorlopig werkt Eric bij A La Plancha wanneer het 
weer dat toelaat. Zijn salaris laat hij op een Duitse 
prepaid creditcard zetten, want ook een bank-
rekening openen mag hij niet. 

“Ik wil me niet meer illegaal voelen. Ik wil mijn 
nieuwe vriendin uit eten nemen. Gewoon leven 
zoals iedere Nederlander!” Eric werkt hard aan een 
doorbraak voor zichzelf. Hij vertelt zijn verhaal om 
te laten zien hoe dakloosheid kan ontstaan en 
hoopt dat invloedrijke personen hem horen. 
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Als dominee en directeur van de Pauluskerk staat Dick Couvée dagelijks  
midden in de wereld van daklozen. Waar liggen volgens hem de oorzaken  
en oplossingen? En wat vindt hij van de resultaten van de opiniepeiling  
(pagina 12) in zijn stad?

“Dakloosheid voorkomen is veel 
beter dan genezen”

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek kwamen er tussen 2009 en 
2015 ongeveer 13 duizend daklozen bij in Nederland. Dat is een toename van 
74 procent. Wat merkt u hiervan in de dagelijkse praktijk? 

“Op plekken op straat waar het de afgelopen jaren rustig was, zie ik nu steeds meer 
mensen noodgedwongen verblijven. Die mensen zijn in te delen in grofweg drie 
groepen. De eerste, grootste groep bestaat uit mensen met Nederlandse nationali-
teit die zich moeilijk staande houden in onze samenleving. Ze hebben bijvoorbeeld 
structureel hoge schulden. Dat kan in principe iedereen overkomen; volgens recent 
onderzoek van het Nibud (december 2015) kampt een vijfde van alle huishoudens in 

Dick Couvée
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Nederland met ernstige schulden, vooral als gevolg van stijgende huurlasten, hogere 
eigen bijdragen voor de zorg en een hoger eigen risico in de gezondheidszorg. Dan 
zijn er de mensen uit Midden- en Oost-Europa. Ze zijn naar Nederland gekomen 
en gehaald op een tijdelijk contract waar ook huisvesting bij hoort. Wanneer dat 
contract afloopt, komen ze vaak op straat terecht. Ten slotte zijn er de mensen zonder 
verblijfspapieren, voor wie op dit moment de tijdelijke Bed, Bad, Brood-regeling 
bestaat. Veel van hen slapen dus voorlopig niet op straat. Maar voor de andere twee 
groepen is onvoldoende opvang.” 

Gemeenten en overheid beloofden meerdere keren verbetering in de opvang 
van daklozen. In 2006 met het Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang en in 
2011 met het vervolg daarop. Waarom staan er desondanks nog steeds mensen 
op straat? 

“Vanaf 2006 kwam er jaarlijks veel geld van het Rijk beschikbaar voor maatschappe-
lijke opvang: onderdak, begeleiding naar huis of werk en afkicktrajecten. Daarmee 
kregen veel van deze mensen weer een dak boven het hoofd of een zinvolle invulling 
van hun leven. Toen in 2014 de extra impuls voor de maatschappelijke opvang min of 
meer gerealiseerd was en er veel minder mensen noodgedwongen op straat verble-
ven, stopte de geldstroom en werd het aantal nachtopvangplekken teruggebracht. In 
de jaren daarna steeg het aantal daklozen toch weer, maar het aantal voorzieningen 
bleef gelijk. Het huidige probleem bestaat dus uit twee delen: onvoldoende opvang 
en hulp, plus een groeiend aantal daklozen of mensen die dakloos dreigen te raken.” 

De meeste Rotterdammers denken dat mensen dakloos raken door de  
complexiteit van onze samenleving. Anderen vermoeden als oorzaak 
persoonlijke financiële problemen, of ze geven daklozen zelf of de overheid de 
schuld. Klopt dat?

“Volgens mij ligt de oorzaak dieper. Voor veel mensen in onze samenleving is 
leven een voortdurende strijd om het bestaan geworden. Wie slim, sociaal sterk en 
gedisciplineerd is en weinig fouten maakt, boekt succes. Degenen die niet makkelijk 
meekomen in onze individualistische maatschappij of dat niet willen, de zaken niet 
begrijpen, fouten maken en de zaken niet op orde hebben, houden geen stand. Daar 
komen alle economische missers van afgelopen jaren nog bovenop. Grote banken en 
bedrijven falen, en de samenleving als geheel vangt de financiële klappen op. 

“Voor veel mensen in onze samenleving is leven een 
voortdurende strijd om het bestaan geworden.”
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Wij burgers door bijvoorbeeld geld in te leveren of nóg harder en competitiever te 
werken. De huidige economie kenmerkt zich door deregulering, privatisering en 
bezuinigingen op de overheidsuitgaven. Vooral de zwakkeren zijn daarvan de dupe. 
Er wordt gesnoeid in vangnetten en hulp die zij zo hard nodig hebben. We mogen 
niet vergeten dat hier een groot probleem speelt dat uiteindelijk iedereen kan treff en. 
Laat het idee van ‘eigen schuld dikke bult’ los en help elkaar: voorkom dakloosheid! 
Daar hebben we allemaal baat bij, de mensen in kwestie in de eerste plaats”.

Niet alle ondervraagden vinden dakloosheid een ernstige kwestie. 
Wat zou u deze mensen op het hart willen drukken? 

“Grijpen we nu niet in, dan blijft het aantal daklozen toenemen, net als vóór 2009. 
Eind jaren ’90 leefden alleen al in Rotterdam ruim 3,5 duizend daklozen en het duur-
de toen jaren voor men daadwerkelijk in actie kwam. Het ontbrak aan een gevoel van 
urgentie en we moesten elkaar ervan overtuigen dat er echt iets moest gebeuren. 
Pas toen de nood heel hoog was, gebeurde er wat. Zo ver moeten we het niet nog 
eens laten komen. Want staat iemand eenmaal op straat, dan kost het ongelofelijk 
veel tijd, energie en geld om diegene weer een behoorlijk leven te geven. Het pro-
bleem verhelpen kost drie tot vier keer meer inzet en geld dan het voorkomen. 
Bovendien zal het met de dakloze mensen zelf steeds slechter gaan. Denk aan een 
slechte gezondheid, verslaving, psychische problemen, depressie, prostitutie en 
mishandeling op straat van bijvoorbeeld vrouwen en homo’s.” 

“Grijpen we nu niet in, dan blijft het aantal daklozen toenemen, 
net als vóór 2009.” 

33Zo verminder je dakloosheid
Rotterdam is bereid om dakloosheid aan te pakken, blijkt uit de 
opiniepeiling. Dick Couvée geeft aan hoe iedere Nederlander hieraan 
een bijdrage kan leveren. 

Help instellingen als 
de Pauluskerk om het 
werk dat ze doen te 
blijven doen. Word 
bijvoorbeeld vrijwilliger. 

Steun 
stichtingen en 
instellingen 
met donaties.

Stem op partijen die de 
problemen en oorzaken 
zien, en bereid zijn om 
daar daadwerkelijk wat 
aan te doen. 

2. 3.1.
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We vroegen regio Rotterdam wie de dakloosheid moet oplossen. De vingers 
wezen voornamelijk richting overheid en maatschappelijke organisaties. Deelt u 
die mening? 

“We zijn met elkaar verantwoordelijk voor de huidige samenleving, waarin mensen 
hard worden afgerekend. Het is zaak dat we nu met elkaar onze verantwoorde-
lijkheid nemen voor een zachte samenleving. De zorg voor de mensen die het op 
eigen kracht niet redden in de samenleving, moeten we samen dragen. Werkgevers 
zouden weer zinvolle arbeid moeten bieden in plaats van vooral te denken in termen 
van rendement en winst. Geen fl excontracten meer, maar zekerheid voor wie goed 
werk levert en zich wil inzetten. Geef ook de zwakkeren een kans, reken ze niet af 
op fouten uit het verleden. Energiebedrijven zouden nieuwe regels en vormen van 
begeleiding moeten ontwikkelen, zodat mensen niet meer plots uit hun huis gezet 
kunnen worden. Dat geldt ook voor woningcorporaties, die daarnaast vrijwilligers 
kunnen inzetten om bewoners te helpen bij geldzaken. Het is de wettelijke taak van 
gemeenten om te zorgen voor voldoende opvangplekken. Ook zijn er meer betaal-
bare huizen nodig. Zo kan ik ontelbaar veel instanties en personen aanwijzen. Ik zou 
iedereen willen meegeven: zie geld niet als hoofddoel, maar alleen als middel.” 

Geld geven aan daklozen, 
ja of nee?
Echt moeite kost het niet om een dakloze wat euro’s toe te stoppen. Toch slaat bij iedereen 
die een bedelaar passeert hardnekkige twijfel toe. Want we zien de centen al ingewisseld 
worden voor drank en drugs. Chris Blattman, onderzoeker aan de Universiteit van 
Columbia (New York), besloot te onderzoeken of geld geven nu wel of niet wat uithaalt 
tegen dakloosheid. Blattman gaf 200 dollar aan alcoholisten, drugsverslaafden en 
criminelen in sloppenwijken in Liberia. Wat bleek drie jaar later? Deze ‘onverantwoordelijke 
types’ besteden dit geld aan voedsel, kleding, medicijnen en het starten van bedrijfj es.

Jim Rankin, verslaggever voor The Toronto Star, voerde een vergelijkbaar experiment uit. 
Hij deelde vijf Visa- en MasterCard cadeaukaarten uit aan bedelaars. De bedelaars kochten 
voornamelijk eten, belminuten en kleding. Slechts enkelen kozen voor drank. Enige twijfel 
aan bovengenoemde vooroordelen is kortom op zijn plaats. 

Bron: www.poverty-action.org • www.thestar.com
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In haar kantoor in de Pauluskerk spreekt 
Joly twee dagen in de week daklozen 
of personen die dakloos dreigen te 
raken. “Samen met de hulpbehoevende 
ontdek ik waar mogelijkheden voor 
verbetering bestaan.” Veel mensen die bij 
Joly aankloppen, focussen zich op wat 
ze zijn kwijtgeraakt, of wat ze hadden 
kunnen bereiken als hun leven anders 
was verlopen. “Ze zien gewoon niet 
meer dat ze nog steeds een goed leven 
kunnen opbouwen. Ik probeer ze moed 

in te praten en ze te laten zien welke 
kansen er wél zijn.” Daarnaast probeert 
ze de mensen een positief beeld van 
hulpverlening te geven. “Een gebrek 
aan vertrouwen in de hulpverlening en 
schaamte voor persoonlijke problemen 
kunnen het moeilijk maken om hulp te 
vragen”, vertelt Joly. Daarom laat ze in 
haar gesprekken steeds weer zien dat 
hulpverleners de beste bedoelingen 
hebben en dat schaamte niet nodig is. 

Joly Moerman geniet van het werk dat ze in de Pauluskerk doet. “Ik hou ervan 
om het leven van alle kanten mee te maken, dus ook vanuit de daklozen- 
wereld. Maar het mooiste vind ik nog dat ik verschil kan maken. Als maatschap-
pelijk hulpverlener binnen de Pauluskerk help ik mensen hun leven te 
veranderen.”

“Ik help daklozen weer te denken 
in oplossingen”
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De tijdsinvestering waard
Wat Joly steeds weer aangrijpt, is de 
machteloosheid van daklozen en het 
verdriet dat daarmee gepaard gaat. 
“Soms rusten enorme problemen op één 
paar schouders. Dan borrelen bij mij ook 
nog weleens gevoelens van onmacht 
op. Het enige wat ik dan kan doen, is 
blijven luisteren, blijven praten, blijven 
denken in oplossingen.” 

Het ergste vindt Joly als kinderen de 
dupe worden van de problemen van vol-
wassenen. Door de verslaving, financiële 
problemen of psychische stoornis van 
hun ouders krijgen ze bijvoorbeeld geen 
goede opleiding, geen gezonde voeding 
en maar weinig liefdevolle aandacht. 

Maatschappelijk werk is niet makkelijk 
en kost vaak veel tijd, maar heeft wel 
degelijk effect, merkt Joly. “Door veel 
te praten, gaan daklozen hun situatie 
langzamerhand anders bekijken. Ze gaan 
weer denken in oplossingen en ontwik-
kelen vertrouwen in hun eigen kunnen.” 
Joly hoopt dat die veranderde denkwij-
ze ervoor zorgt dat de mensen die ze 
spreekt zelf in actie komen. Dwingen tot 
actie doet ze nooit, ze vindt dat iedereen 
de verantwoordelijkheid over zijn of haar 
eigen leven mag nemen. 

Ondersteunend werk 
De inzet van het maatschappelijk werk 
ziet Joly vooral als (praktische) 

ondersteuning. “Ik bel bijvoorbeeld, met 
toestemming van de bezoeker, met huis-
artsen, psychologen en zorginstellingen 
om het exacte verhaal van iemand te 
achterhalen. Door verschillende perspec-
tieven samen te voegen, ontdek ik hoe 
iemand precies in elkaar zit en hoe zijn 
of haar leven eruitziet of -zag. Vervolgens 
breng ik alle betrokkenen daarvan op 
de hoogte, zodat de persoon in kwestie 
adequate hulp krijgt.” Ook telefoontjes, 
e-mails en gesprekken met bijvoor-
beeld deurwaarders, wooncorporaties 
en zorginstellingen neemt Joly vaak op 
zich. “Juist dit soort belangrijke ge-
sprekken vinden daklozen lastig. Ik ken 
veel mensen die werkzaam zijn binnen 
instellingen en organisaties, en dat helpt 

om snel zaken te regelen. Bijvoorbeeld 
als het gaat om uitstel van betaling of de 
opheffing van beslaglegging.” 

Het liefst zou Joly iedereen optimaal 
helpen, maar ze loopt nog geregeld 
tegen barrières op. Het kan bijvoorbeeld 
weken duren voordat ze een manager 
van een zorginstellingen aan de lijn 
krijgt. Die managers verwijzen vervol-
gens naar lange wachtlijsten, en dan kan 
Joly zorgbehoevenden niet doorverwij-
zen naar de juiste plek. Daarnaast mogen 
veel instanties maar voor een korte 
periode hulp bieden, terwijl regelmatig 
levenslang ondersteuning nodig is. 

“Helpen we al wanneer problemen nog 
behapbaar zijn, dan is de schade vaak te beperken.”
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Alertheid en fl exibiliteit
Alertheid kan veel ellende voorkomen, 
denkt Joly. “Helpen we al wanneer 
problemen nog behapbaar zijn, dan is 
de schade vaak te beperken. Wanneer 
mensen bijvoorbeeld fi nanciële proble-
men hebben, kan het gebeuren dat lage 
boetes uiteindelijk onwaarschijnlijk hoog 
worden. Kwijtschelden is geen oplossing; 
vroegtijdig hulp bieden wel. Bijvoor-
beeld in de vorm van uitstel, dat kan 

behoorlijk wat ademruimte geven. Ook 
onderwijs in de omgang met fi nanciën 
kan helpen.” Staan mensen eenmaal 
op straat, dan hebben ze tijdelijk een 
postadres nodig. “Wij geven bezoekers 
de mogelijkheid ons adres tijdelijk te 
gebruiken, zo maken ze kans op een 
uitkering, zorgverzekering en een baan. 
Ze kunnen aan hun toekomst werken.”

Dat Joly vaak direct eff ect van haar werk 
ziet, motiveert haar ontzettend. Volgens 
haar is dat eff ect onder andere te danken 
aan de fl exibiliteit van de Pauluskerk. Bij 
de meeste maatschappelijke organisaties 
moeten hulpverleners zich aan uitge-
breide protocollen en vele regels hou-
den, vaak vanwege de afhankelijkheid 
van subsidies. De Pauluskerk richt zich 
vooral op het resultaat: het belangrijkste 
is dat zoveel mogelijk hulpbehoeven-

den geholpen worden. “Als ik een lang 
gesprek met een dakloze wil voeren, 
dan doe ik dat. En als het nodig is dat ik 
persoonlijk bij een organisatie langsga, 
dan doe ik dat ook. Alles draait om wat 
we kunnen betekenen voor het leven 
van daklozen.”

“Soms rusten enorme problemen op één paar schouders.”

Drie dingen 
die u misschien niet wist over dakloosheid

Tachtig procent van de 
daklozen heeft psychische 
problemen, een groot deel 
daarvan betreft 
persoonlijkheidsstoornissen. 
Bron: www.ontmoeting.org

Slechts een op de vijf 
daklozen is vrouw. 
Bron: CBS

De meeste daklozen 
zijn tussen de 
30 en 50 jaar oud. 
Bron: CBS

1. 2. 3.
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“Een beter leven? 
Dat verwacht ik pas 
over pakweg 50 jaar.” 
dakloze Florian

De meeste daklozen 
zijn tussen de 
30 en 50 jaar oud. 
Bron: CBS
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Geen andere bevolkingsgroep loopt zo’n groot risico om vroeg te sterven als  
dak- en thuislozen. Dat kan en móet anders, vindt de Rotterdamse huisarts en 
straatdokter Marcel Slockers, spreker tijdens de Rotterdamse Daklozendag.  
“De gezondheidssituatie onder daklozen is zeer zorgelijk.”

“Doe iets aan de slechte  
gezondheid van daklozen!”

Marcel Slockers is al sinds 1983 als straat-
dokter verbonden aan Havenzicht, een 
Rotterdams tehuis waar daklozen wor-
den opgevangen en verpleegd. Slockers 
noemt de huidige gezondheidssituatie 
onder daklozen zeer zorgelijk: “Dak- en 
thuislozen hebben al een veel slechtere 
gezondheid dan mensen onder een 
dak, en juist deze mensen ontvangen de 
noodzakelijke zorg tegenwoordig vaak 

niet meer. Vergeleken met de gemiddel-
de Rotterdamse bevolking is het sterfte-
cijfer onder daklozen 3,5 keer hoger, en 
ze sterven elf tot vijftien jaar eerder.” 

Geen zorgverzekering meer
Als belangrijke oorzaak voor de verslech-
terde gezondheid noemt Slockers een 
recente maatregel rond de zorgverzeke-
ring. Sinds 2014 kunnen Nederlanders 

Marcel Slockers
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zonder postadres geen verzekering meer 
afsluiten. Het ministerie van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport sprak dit met 
zorgverzekeraars af, omdat deurwaarders 
en zorgverzekeraars bij mensen zonder 
adres geen schulden kunnen incasseren. 
“Maar daklozen met diabetes kunnen 
daardoor geen insuline meer spuiten, 
aidspatiënten krijgen geen medicatie en 
psychische patiënten blijven rondlopen 
zonder zorg en middelen,” schetst  
Slockers de gevolgen.

Oplossing is niet eenvoudig
De oplossing lijkt eenvoudig: geef elke 
dakloze een postadres. Maar zo makkelijk 
gaat dat niet, legt Slockers uit: “Als 
dakloze en hulpverlener sta je midden 
in een ingewikkeld krachtenveld met 
verschillende partijen, die naar elkaar 
doorverwijzen. Krijgt een dakloze een 
postadres bij de Pauluskerk, dan is dat 
maar tijdelijk. Voor een permanent adres 
heb je een inkomen nodig, om de huur 
te kunnen betalen. Dus vraag je een 
uitkering aan, maar daarvoor heb je een 
identiteitsbewijs nodig. En dat krijg je 
weer alleen wanneer je een adres hebt. 
En met welke telefoon en welk belte-
goed moet een dakloze dit soort dingen 
in korte tijd regelen?” 

Verzekering pas het begin
Als het een dakloze lukt om een zorgver-
zekering te krijgen, is dat pas het begin 
van een betere gezondheid volgens 

Slockers. “Daklozen hebben vaak ook 
problemen op het gebied van geld, 
dagbesteding, verslaving, psychiatrie, 
contacten met anderen en huisvesting. 
Die aspecten hangen allemaal nauw met 
elkaar samen. Een slechte gezondheid 
kan zorgen voor financiële problemen, 
en die kunnen weer gevolgen hebben 
voor de huisvesting. Is er iets mis op het 
gebied van huisvesting, dan zal dat  
negatieve invloed hebben op bijvoor-
beeld het psychische welzijn en de 
lichamelijke verzorging.” 

Zorgverzekering,  
postadres en opvang
Rotterdam zou dak- en thuisloosheid 
helemaal uit moeten bannen, vindt 
Slockers. Maar voor het zover is, ziet hij 
voldoende mogelijkheden voor verbe-
tering van de huidige situatie. “Voorop 
staat dat iedere dakloze een zorgverze-
kering moet krijgen. Daklozen zouden 
daarom makkelijker voor langere tijd 
een postadres moeten kunnen krijgen. 
Ook moet er aandacht blijven voor 
speciale zorg, maatschappelijke opvang 
en woonbegeleiding. Door alle beleids-
veranderingen van de afgelopen jaren 
dreigt op dat terrein echt een tekort te 
ontstaan.”

Eenvoudigere regels
“Vervolgens zouden de ingewikkelde 
regels en procedures die gelden voor 
daklozen vereenvoudigd moeten wor-
den”, aldus de straatdokter. “De voorwaar-

“Daklozen zouden makkelijker voor langere tijd een 
postadres moeten kunnen krijgen.”
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den voor een WMO-arrangement zijn 
erg streng en het WMO-budget is kleiner 
dan het oude AWBZ-budget. 
Bij de indicatiestelling gaat men uit van 
de eigen kracht en het netwerk van de 
patiënt, terwijl daklozen juist dat vaak 
missen. Het is daarom van groot belang 
dat de indicatiestelling gedaan wordt 
door professionals die de leefwereld van 
daklozen kennen.” 

Betere doorstroming
Ten slotte zouden daklozen makkelijker 
moeten kunnen doorstromen van straat 
naar opvang, van opvang naar begeleid 
wonen en uiteindelijk naar een zelfstan-
dig, gezond bestaan. “De WMO belem-
mert sinds 2015 de soepele doorstroom. 
Dat moeten we terugdraaien. Ook zijn 
meer woningen en begeleid wonen-
projecten nodig. Daarmee kunnen 
gemeenten makkelijker de juiste  
arrangementen bieden.” 

Overheid in actie 
Slockers ziet dat de overheid hier en daar 
al in actie komt. “In mei 2016 omarmden 
ministers Schippers van Volksgezond-
heid en Van der Steur van Veiligheid en 
Justitie samen met de VNG de 
aanbevelingen van het aanjaagteam 
Verwarde Personen. Gemeenten hebben 
beloofd mensen zonder verzekering te 
helpen bij het afsluiten van een zorg-
verzekering. Ook komt er een regeling 
die in noodgevallen zorg draagt voor 
dekking van de basale ziektekosten. 
Daarnaast wil de overheid door middel 
van een zogenaamde IZS (inzorgstelling) 
voorkomen dat problemen bij zorg-
mijdende daklozen uit de hand lopen.”

Daklozen zien als mens
Intussen hoopt Slockers dat er ook 
aandacht blijft voor daklozen als mens. 
Hij moedigt Rotterdam aan daarin een 
voorbeeldstad te zijn. “We moeten dak-
lozen ook op weg helpen bij zaken als 
sociale contacten, een inkomen, zinvol 
werk of dagbesteding en een betaalbare 
woning. Dat is goed voor het gezicht van 
Nederland, de geloofwaardigheid van 
de politiek, de economie en uiteraard 
voor daklozen zelf.” 

“We moeten daklozen ook op weg helpen bij sociale contacten, een 
inkomen, zinvol werk of dagbesteding en een betaalbare woning.” Gerda Rodenburg

“Dakloze mensen  
verdienen langdurige  

aandacht”
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“De daklozen die we spraken, waren 
meestal man, allochtoon en ongeveer 
40 jaar oud”, vertelt Rodenburg. De 
meeste problemen die ter sprake 
kwamen, waren fi nancieel van aard. Ook 
echtscheiding, psychische problematiek 
en huisuitzetting bleken oorzaken voor 
dakloosheid. Rodenburg: “Vaak verster-
ken individuele en structurele factoren 
elkaar. Voor iemand met ernstige relatie-
problemen en psychische stoornissen 
kan bijvoorbeeld de economische crisis 
de genadeklap zijn.” 

Financiële problemen 
grootste boosdoener
Rodenburg: “Juist die veel voorkomende 
fi nanciële problemen zijn moeilijk op te 
lossen. We spraken iemand wiens huis 

compleet was afgebrand. Hij verloor 
niet alleen zijn bezittingen, maar ook de 
kracht om de nodige belletjes te plegen 
en formulieren in te vullen om een 
nieuwe identiteitskaart aan te vragen. 
En dat maakt het onmogelijk om een uit-
kering aan te vragen. Uiteindelijk raakte 
hij zó diep in de fi nanciële problemen, 
dat hij voor langere tijd op straat moest 
leven.” 

Moeilijk om van straat te komen
Sta je eenmaal op straat, dan is het een 
fl inke opgave om je leven weer op de rit 
te krijgen. “Zonder adres kom je niet ver”, 
vertelt Rodenburg. “Daarnaast moet je als 
(ex-)dakloze tijdens een sollicitatie-
gesprek het ‘gat’ in je CV uitleggen. 
Bovendien zorgt een gebrekkige 

Wie wil weten wat daklozen echt nodig hebben om hun leven weer op de rit te 
krijgen, moet met hen zelf in gesprek gaan. Dat deden onderzoeksters Barbara 
van Straaten (IVO) en Jorien van der Laan (Impuls Onderzoekscentrum maat-
schappelijke zorg), begeleid door o.a. Gerda Rodenburg (IVO). Ze volgden 2,5 
jaar lang 513 daklozen met een persoonsgericht traject in de vier grote steden. 
Met iedere dakloze voerden ze vier persoonlijk gesprekken over hun behoef-
ten aan ondersteuning, hun woonsituatie en kwaliteit van leven. De resultaten 
delen de onderzoekster op de Rotterdamse Daklozendag en in dit boekje.

Gerda Rodenburg

“Dakloze mensen 
verdienen langdurige 

aandacht”
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nachtrust in de nachtopvang ervoor dat 
je overdag niet topfi t bent. De kans om 
voor gewilde werkplekken in aanmer-

king te komen, wordt daardoor klein.” 
Wie niet aan werk komt en geen andere 
dagbesteding vindt, gaat zich vervelen. 
Psychische problemen of verslavingen 
kunnen daardoor ernstiger worden, en 
daarmee verslechtert vaak de complete 
situatie. 

Uit detentie, en dan?
De onderzoeksters spraken ook perso-
nen bij wie de terugkeer vanuit detentie 
naar de maatschappij niet soepel verliep. 
“Hoge schulden leiden soms tot ‘uitzitten 
van boetes’ en daardoor raken mensen 
veelal hun woning kwijt”, legt Rodenburg 
uit. “Komen ze uit detentie, dan moeten 
ze weer van voren af aan beginnen.” De 
praktijk leert dat nazorg al zou moeten 
starten wanneer mensen nog in detentie 
zitten. “Ook kunnen woningcorporaties 
zich fl exibeler opstellen, bijvoorbeeld 
door het huis aan te houden voor de ge-
detineerde. Uithuiszetting kost onnodig 
veel leed en geld.”

Hoop voor de toekomst
De onderzoeksters sloten het onderzoek 
in 2014 met gemengde gevoelens af. 
“Na 2,5 jaar had zestig procent van de 
geïnterviewden een woning op eigen 
naam en dertig procent woonde in een 
kliniek of woonvoorziening. 

Maar ook was zeven procent nog margi-
naal gehuisvest (bij vrienden of familie) 
en drie procent nog dakloos. Positief was 

dat de mensen die we spraken 
na 2,5 jaar hun kwaliteit van 
leven hoger waardeerden.” 
Rodenburg denkt dat het Plan 
van Aanpak Maatschappelijke 

Opvang (2006) daaraan heeft bijgedra-
gen. Ook het aantal dakloze mensen 
met schulden is na 2,5 jaar afgenomen, 
al blijft de gemiddelde schuld even 
hoog. Het gaat vooral om schulden bij 
ziektekostenverzekeraars, betalings-
achterstanden, openstaande boetes en 
telefoonrekeningen.

Blijvende, intensieve aandacht voor de 
betreff ende doelgroep blijft nodig, vindt 
Rodenburg. “Sommige mensen zijn zo 
kwetsbaar, bijvoorbeeld door een ver-
slaving of psychische problemen, dat ze 
in de gaten gehouden moeten worden. 
Laat je de aandacht verslappen, dan is de 
kans groot dat het steeds weer misgaat. 
Maatschappelijk werkers, psychologen 
en verpleegkundigen moeten eens in 
de zoveel tijd peilen of ex-daklozen die 
zelfstandig wonen nog tevreden en 
gezond zijn.” De continuïteit van zorg is 
van levensbelang, weet Rodenburg nu: 
“Het leven van (ex-)daklozen kent vaak 
pieken en dalen. Zeker in de dalen moe-
ten we steun bieden. Door aandacht te 
besteden aan de kwetsbaren in onze 
samenleving, kunnen we problemen 
vroegtijdig signaleren en daarmee 
dakloosheid voorkomen.”

“Dakloosheid voorkomen vergt investeringen, 
maar het betaalt zich terug.”
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‘Niemand hoeft op straat te slapen’, luidt het adagium van gemeente 
Rotterdam. Het klinkt eenvoudig, maar in de praktijk blijkt het moeilijk deze 
spreuk waar te maken. Elly van Kooten was directeur Maatschappelijke 
Ondersteuning bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en 
is sinds een jaar directeur Publieke Gezondheid bij de gemeente Rotterdam. 
Zij legt uit wat de gemeente Rotterdam al tegen dakloosheid doet, wat de 
belemmeringen zijn en hoe de toekomstplannen eruitzien.

Elly van Kooten

“Om passende hulp te 
bieden, moeten we 
luisteren naar 
individuele verhalen”

“Een oplossing vinden voor het 
groeiende aantal daklozen staat hoog 
op de agenda van gemeente Rotter-
dam”, vertelt Van Kooten. “We merken 
dat steeds meer mensen zich melden 
voor opvang en natuurlijk willen we hen 
graag helpen. Dat doen we bijvoorbeeld 
door extra opvangplekken aan te bieden 
en ondersteuningsarrangementen in te 
kopen.” Maar een plek in de opvang ziet 
de gemeente slechts als opstap naar een 
gezond, zelfstandig leven. “We moeten 
voorkomen dat mensen jaren aange-
wezen blijven op opvang van bijvoor-
beeld het Leger des Heils.” Van Kooten 
benadrukt daarbij dat ieder mens meer 
nodig heeft dan tastbare levensvoorzie-
ningen: “Ook zaken als sociale contacten, 

waardering en zelfvertrouwen zijn van 
levensbelang. We moeten integrale hulp 
bieden die afgestemd is op elk individu. 
Het kost veel inzicht, tijd en energie om 
dat perfect voor elkaar te krijgen.”

Samenwerken is essentieel
“Om het aantal daklozen terug te 
dringen en dakloosheid te voorkomen, 
zullen we binnen de stad de handen 
ineen moeten slaan”, aldus Van Kooten. 
De gemeente Rotterdam is dan ook 
in gesprek met het Leger des Heils,  
Centrum voor Dienstverlening en 
woningcorporaties. “We moeten per 
individu bekijken wat hij of zij wil 
bereiken en wat daarvoor nodig is. 
De een heeft psychische hulp nodig, 
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de ander behoeft ondersteuning op 
fi nancieel gebied en weer iemand an-
ders heeft meer aan een afkicktraject.” 

De optimale werkwijze is volgens Van 
Kooten als volgt: “Samen met de dakloze 
en een maatschappelijke hulporganisatie 
proberen we eerst de zorgvraag te ver-
helderen. Vervolgens stellen we een zo-
genaamd tweedelijns Wmo ondersteu-
ningsarrangement beschikbaar. Daarbij 
denken we aan alle mogelijke soorten 
hulp. Waar nodig verwijzen wij naar de 
GGZ voor behandeling op basis van de 
Zorgverzekeringswet en chronische zorg 
op basis van de Wet langdurige zorg.” 
Door met verschillende, ervaren partijen 
aan tafel te gaan, hoopt de gemeente 
passende en realistische stappenplan-
nen voor daklozen te maken.

Wat doet de gemeente nu al?
Een groot deel van de hulp op basis van 
de Wet maatschappelijke ondersteuning 
is ondergebracht in sociale wijkteams, 

die integrale hulp bieden. De teams 
signaleren onder andere tijdig of proble-
men spelen die tot dakloosheid kunnen 
leiden. Vervolgens kunnen ze hulp bie-
den op alle levensgebieden. Van Kooten: 
“De gemeente heeft ook al afspraken 
met woningcorporaties gemaakt; die 
gaan huurachterstand tijdig signalen en 
de huurder op tijd naar de gemeente 
sturen voor hulp.” Verder beheert de 

Kredietbank Rotterdam gedurende deze 
collegeperiode het inkomen van 15 dui-
zend mensen om verlies van woonplek, 
energievoorziening en zorgverzekering 
te voorkomen.

Daarnaast kocht de gemeente extra 
opvangplekken in en krijgt iedereen de 
mogelijkheid in ieder geval een zorgver-
zekering af te sluiten. Mede hierom is de 
regeling omtrent briefadressen aange-
past. Van Kooten legt uit: “In het verleden 
kregen alleen buitenslapers en daklozen 
in de opvang een briefadres. Sinds 
1 januari 2016 krijgen mensen die geen 
eigen woonadres hebben, maar tijdelijk 
gebruik maken van een opvangadres in 
het eigen netwerk een briefadres. Maar 
alleen als zij hulp van een wijkteam 
accepteren. Vervolgens is de bedoeling 
dat mensen binnen zes maanden een
eigen woonadres verwerven. Lukt dat 
om goede redenen niet, dan kunnen 
we de inschrijving op het briefadres 
verlengen.” 

Toekomstplannen
“Per 1 januari 2017 zal het beleid worden 
aangepast”, vertelt Van Kooten. “De 
doorstroom van opvang naar een eigen 
woning moet namelijk echt soepeler ver-
lopen. We merken dat de maatschappe-
lijke hulporganisaties meer ruimte nodig 
hebben om cliënten beter te kunnen 
helpen. Samen met de maatschappelijke 
instellingen gaan we aan de hand van 

“We moeten per individu bekijken wat hij of zij wil bereiken en 
wat daarvoor nodig is.”
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honderd cliënten kijken hoe dat beter 
kan. Vaak zal het erop neerkomen dat de 
huidige mogelijkheden best in orde zijn, 
maar dat de afstemming tussen 
verschillende organisaties beter moet. 
In sommige gevallen moeten we andere 
afspraken maken en enige belemmeren-
de regels afschaff en.” 

Van Kooten vindt te allen tijde persoon-
lijk contact met daklozen ontzettend 
belangrijk. “We moeten goed blijven 
luisteren naar de individuele verhalen, 
om vervolgens passende, integrale hulp 
te bieden. Natuurlijk moet de dakloze 
zelf ook willen meewerken. Krijgen we 
dat voor elkaar, dan komen we heel 
dicht bij een Rotterdam waarin écht 
niemand op straat slaapt.” 

Colofon
Voorkomen is beter dan genezen
Rotterdamse Daklozendag
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