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Definities

Thuisloosheid
Het gemis van een emotionele binding met de woonomgeving; zowel een persoon-
lijke als een maatschappelijke situatie die het resultaat is van een proces van aftake-
ling van materiële levensvoorwaarden, sociale verbanden, gezondheid en persoon-
lijkheid.

Resultaat: een thuisloze is niet meer in staat om voor zichzelf te zorgen. Er is sprake
van maatschappelijke desintegratie, men heeft meestal geen sociaal netwerk of
sociale contacten. Er is vaak sprake van multiproblematiek zoals verstoorde relaties
(bijvoorbeeld in de familie), schulden of verslavingsproblematiek.

Dakloosheid
Het veelal tijdelijk zonder huisvesting verkeren ten gevolge van een bepaalde 
calamiteit; niet te verwarren met thuisloosheid.
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Inleiding

In februari 2002 presenteerde SP-tweede kamerlid Agnes Kant een Onderdak Plan
om te komen tot een goede opvangzorg en om met preventieve maatregelen te voor-
komen dat mensen in Nederland op straat belanden. Op 1 maart 2002 opende Agnes
in Zwolle de fototentoonstelling ‘Een weekje dakloos’. Op initiatief van de Socialisti-
sche Partij (SP) in Zwolle gingen vijf Zwolse daklozen op pad met een wegwerp-
camera om hun leven vast te leggen op de gevoelige plaat. De foto’s tonen de ver-
schillende kanten van het leven op straat. Optimisme, blijheid, maar ook de beter
bekende straatbeelden vormden samen een gevarieerde, unieke expositie.

Het aantal dak- en thuislozen neemt in Nederland snel toe. Opvallend is dat vooral
het aantal dakloze vrouwen en kinderen groeit. Ook in Zwolle zien we dezelfde ten-
dens. De opvangzorg kampt met een tekort aan plaatsen en de werkdruk voor het
personeel is enorm.

Het rapport dat in opdracht van de gemeente werd gemaakt (Over...... leven op
straat) geeft een goed beeld van de problematiek. De SP kan zich in grote lijnen 
vinden in de aanbevelingen die worden gedaan. Maar een rapport geeft altijd een
ander beeld dan de werkelijkheid, wanneer je zélf met de mensen gaat praten.
De SP is daarom op pad gegaan om een indruk te krijgen wat er speelt in de Zwolse
dak- en thuislozenopvang. De SP-fractie sprak met verschillende dak- en thuislozen,
Het Leger des Heils, CAD, de Zwolse Poort en Stichting de Goot over de knelpunten in
Zwolse opvangzorg.
Verder heeft de SP-fractie een kijkje achter de schermen genomen. SP-raadslid Theo
Hofman liep stage bij dagopvang Bonjour, de nachtopvang in het Nel Banninkhuis en
hij ging mee met de soepbus. Al deze gesprekken en indrukken hebben als informa-
tiebron gediend voor de notitie met aanbevelingen die nu voor u ligt. Deze SP-notitie
is een aanvulling op de onderzoeken die door anderen zijn gedaan. Met als doel om
tot een zo optimaal mogelijke opvangzorg in Zwolle te komen.

Onze dank gaat uit naar iedereen die ons heeft geholpen bij het maken van deze
notitie. De openheid in de gesprekken en de bereid om ons te voorzien van informa-
tie heeft ons verrast  Het gaf ons inzicht in de knelpunten en mogelijke oplossingen.
Veel cijfermateriaal hebben wij uit de jaarverslagen van het Leger des Heils, waar-
voor dank.

Voordat wij met deze notitie naar buiten zijn gekomen, hebben wij deze eerst voor-
gelegd aan de organisaties en personen in de stad met wie wij gesproken hebben. De
aanbevelingen die u aantreft in deze notitie worden mede door hen onderschreven.

Gemeenteraadsfractie Socialistische Partij Zwolle
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1. De cijfers en de Zwolse situatie

Het aantal daklozen in Nederland neemt snel toe. Dacht men een aantal jaren gele-
den dat het daklozenprobleem zich voornamelijk afspeelde in steden als Amsterdam
en Rotterdam, de laatste jaren worden de problemen ook steeds zichtbaarder in
plaatsten met een regiofunctie zoals Zwolle, Deventer en Enschede. In 1996 schatte
het Leger des Heils het aantal mensen dat dak- of thuisloos was op 15.000. Eind 2000
waren dat er 30.000. Ook in 2001 jaar is het aantal dak- en thuislozen weer gestegen.
In 2001 zijn er in Nederland in totaal 66.000 mensen voor een kortere of langere
periode dakloos geweest. De schattingen lopen op tot een maximum van 50.000
mensen die langere tijd dakloos waren.

De toename van het aantal dak- en thuislozen wordt o.a. veroorzaakt doordat
Nederland niet is ingericht op mensen met een multiproblematiek. Dit komt onder
andere door de verzuiling in de zorgsector. Andere oorzaken van de toename zijn o.a.
het gemak waarmee men tegenwoordig grote bedragen geld kan lenen en de daar-
mee samenhangende schuldproblematiek, de vermaatschappelijking in de psychia-
trie, de afname van het aantal goedkope huurwoningen (waardoor men met de
schulden blijft zitten), woningnood, mensen die uit detentie afkomstig zijn en ver-
standelijk gehandicapten waarvoor in de opvang geen plaats meer is.

Beeldvorming
Opvallend is de sterke stijging van het aantal dakloze vrouwen (dit jaar verdubbeld).
Het stereotype beeld dat een dakloze vooral een oudere, aan alcohol verslaafde man
is, is allang achterhaald. Deze beeldvorming zorgt er nog steeds voor dat er met veel
vooroordelen gekeken wordt naar de problematiek. Hierdoor blijft het voor zorg-
instellingen moeilijk om te komen tot een juiste opvangzorg die voor ieder individu
op maat is afgestemd.

Ook in Zwolle zien we een verontrustende toename van het aantal dak- en thuis-
lozen. Het aantal verschillende personen dat in 2001 gebruik heeft gemaakt van het
Nel Banninkhuis is verdubbeld. In 2000 maakten 137 personen gebruik van het Nel
Banninkhuis tegen 257 in 2001. In de meeste gevallen gaat het om kortverblijvers.
Afgaande op deze cijfers zou men kunnen concluderen dat het aantal daklozen in
Zwolle het afgelopen jaar is verdubbeld. Het aantal buitenslapers wordt geschat op
ongeveer 20 personen. De opvang kampt met een groot tekort aan plaatsen. De
opvanggraad zowel bij het Nel Bannink als bij de crisisopvang van het Centrum
Maatschappelijke Opvang ligt ruim boven de 100%.

Integrale aanpak 
De groei van het aantal daklozen in Zwolle wordt voornamelijk veroorzaakt door de
groei van mensen met psychiatrische problemen en relationele problemen. De groep
dak- en thuislozen is een complexe groep, de meeste cliënten hebben meerdere pro-
blemen. Psychiatrische problemen gaan vaak hand in hand met verslavingsproble-
men, waarbij het meestal ook nog om polygebruikers gaat; verslaafden die zowel een
alcohol-, drugs- en/of medicijnenverslaving hebben. Dit vereist een integrale aanpak
van de problemaktiek. De organisaties die werkzaam zijn in de opvangzorg zijn vaak
werkzaam op een deelterrein van de problematiek. Terwijl de cliënt bij alle proble-
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men geholpen dient te worden. Een betere samenwerking tussen de verschillende
organisaties is een noodzaak om een beter op maat afgestemde zorg te bieden.

Het aantal asielzoekers dat een beroep doet op de crisisopvang was vorig jaar verge-
leken met 2000 aanzienlijk gedaald, maar neemt nu weer enorm toe door de nieuwe
regelgeving en het strengere beleid bij het IND.

2. De bureaucratische rompslomp

Zowel de zorginstellingen als de doelgroep hebben last van de bureaucratische
molens waar je in Zwolle mee te maken krijgt als je dak- of thuisloos wordt of bent.
Iedereen is van goede wil om te komen tot betere oplossingen. zowel de gemeente
als de zorginstellingen hebben goede ideeën en geven min of meer dezelfde knel-
punten aan. We merkten in onze gesprekken dat men graag aan de slag wil, maar
dat een duidelijke regie ontbreekt. De SP is van mening dat de gemeente deze rol op
zich zou moeten nemen. Het probleem is dat de gemeente de zorginstellingen geen
voorwaarden of regels kan opleggen. Hierdoor blijft iedereen het wiel zelf uitvinden.
Een betreurenswaardige zaak, omdat alle partijen graag willen dat er duidelijkheid
komt over wat er nu wel of niet moet gebeuren. Hierdoor is er een cultuur van over-
leg, overleg en nog eens overleg. Zonder dat er actie volgt.

Een voorbeeld: een dakloze moet een woning (postadres) hebben om een schuld-
sanering te kunnen krijgen maar dient een schuldsanering te hebben om een
woning te krijgen. Door deze voorwaarden komt de dakloze niets verder en dat zorgt
ervoor dat mensen te lang op straat blijven. Met het risico dat men in een crimineel
circuit terecht komt of terugvalt.
Een uitkering kan men ook krijgen via de regeling ‘adreslozen’, op het adres van
Bonjour. Deze regeling blijft vreemd genoeg onbekend bij de doelgroep, lijkt het. Het
ziet er naar uit dat deze regeling op uitvoeringsniveau (bij sociale zaken) niet goed
wordt uitgevoerd, waardoor sommige daklozen verstoken blijven van een uitkering.

Een ander voorbeeld is de reclassering. Door gebrek aan cellen worden men plotse-
ling eerder vrijgelaten. Letterlijk wordt men dan met een plastic tas op straat gezet.
Geen plek om naar toe gaan, geen huis, geen uitkering. Gevolg is, dat men het risico
loopt weer terug te vallen in oude situatie.

Een betere begeleiding en soepeler omgaan met regels kan hier een oplossing 
bieden. Niet dat wij zeggen dat je dak- en thuislozen in de watten moet leggen. Maar
als mensen een kans krijgen of zelf willen werken aan resocialisatie dan moet dit
met beide handen aangegrepen worden en mogen regels niet belemmerend werken
waardoor de motivatie verdwijnt. Bij deze doelgroep is het van groot belang het ijzer
te smeden als het heet is.
Een nog betere samenwerking tussen de verschillende organisatie is gewenst. We
pleiten ervoor dat ieder cliënt een vaste begeleider (casemanager) krijgt, die samen
met hem/haar de verschillende instellingen langs gaat. De wirwar aan regels werpt
vaak te veel drempels op om weer een positieve wending aan het leven te geven. De
casemanager helpt hierbij en kan de uitstroom bevorderen en terugval verkomen.
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3. De gebruiksruimte

Een veilige, schone en hygiënische plek om te kunnen gebruiken is voor veel ver-
slaafden dé oplossing om meer rust te krijgen in zijn/haar leven. De voortdurende
jacht naar een shot zorgt voor onrust bij de verslaafde en overlast in de samen-
leving. Een gebruikersruimte waar men 24 uur per dag kan gebruiken, biedt de ver-
slaafden rust en veiligheid. Hierdoor krijgt men de kans om weer na te denken over
andere dingen dan de verslaving. Men kan, als men dat wil, werken aan een proces
om weer volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Hiervoor dient er wel pro-
fessionele hulp aanwezig te zijn. In de gebruikersruimte, die in de eerste plaats van
de gebruikers dient te zijn, moet een sfeer worden gecreëerd waarin een vertrou-
wensband kan ontstaan met de hulpverleners. Verder haalt men door de komst van
een gebruikersruimte veel overlast van de straat, wat het veiligheidsgevoel onder de
Zwolse burgers zal vergoten. Wel is het noodzaak dat er een 24-uur opvang komt.
Verslaafd ben je niet op een bepaald moment van de dag, maar 24 uur per dag.
Verder dient de gebruikersruimte een zo laagdrempelig mogelijke voorziening te zijn.

De SP-fractie vind het noodzakelijk dat er met spoed een brede discussie wordt
opgestart over drugverstrekking onder toezicht. Drugsverstrekking kan een positief
effect hebben op inbraak, beroving en andere vormen van drugscriminaliteit, met als
gevolg meer veiligheid en minder overlast.

In wijken zoals de Kamperpoort en Assendorp is veel overlast van alcohol en drugs-
verslaafden. Zo worden er in Assendorp vaak spuiten gevonden op straat, of vind
men bloedplassen met doekjes erin. Winkelend publiek, bewoners en ondernemers
ondervinden veel overlast van een aantal op straat rondhangende dak- en thuis-
lozen. Dit zorgt ervoor dat men zich niet veilig voelt in de eigen wijk en straat. Een
deel van de overlast wordt veroorzaakt door gebrek aan opvangplaatsen. Als er vol-
doende voorzieningen zijn, kan de overlast verder worden teruggedrongen. De SP is
dan tevens voorstander van strengere toezicht en handhaving. Zolang deze voor-
zieningen er niet zijn, dient overlast, in overleg met bewoners, organisaties en de
doelgroep, tot een minimum te worden beperkt.

4. Particuliere initiatieven

Zwolle kent enkele particuliere initiatieven waarbij de zorg voor dak- en thuislozen
is opgepakt door sociaal bewogen burgers. Bijvoorbeeld de WRZV-hallen, De Bres en
Stichting De Goot zijn daarvan voorbeelden. Hoewel de SP de sociale bewogenheid
van deze particulieren toejuicht, is met name opvangzorg voor dak- en thuislozen
primair een taak van de overheid.

Het aansprakelijkheidsvraagstuk is een zorgpunt. Wie is er verantwoordelijk bij 
ernstige ziekte, overlijden of brand? Gebeurtenissen in Enschede en Volendam 
hebben veiligheid en aansprakelijkheid hoog op de agenda gezet.
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Voorts is de situatie waarin de gemeente wel dergelijke initiatieven gedoogd, maar
niet echt erkent, een punt van zorg. Zo eten en slapen er ongeveer 20-30 mensen bij
de WRZV-hallen, waarvan een deel geen postadres heeft. Dat betekent dat zij niet op
de hoogte zijn of worden gebracht van de regeling ‘adreslozen’. Daarmee is twee-
deling in de Zwolse daklozensamenleving een feit. Wat de SP betreft kan dit niet. De
gemeente dient met spoed een antwoord te formuleren op deze rechtsongelijkheid,
die zij zelf in stand houdt.

5. Werkdruk personeel

Eén van de problemen in de opvangzorg is de hoge werkdruk voor het personeel.
Door een tekort aan financiën is er vaak te weinig personeel. Twee professionele
hulpverleners op een groep 30 tot 40 daklozen is vaker regel dan uitzondering. Zeker
gezien de problematiek waar we hiermee te maken hebben, is dat veel te weinig. Het
personeel heeft hart voor de zaak en doet graag een stapje extra, maar door de hoge
werkdruk komt men vaak niet toe aan het echte werk. Er is slechts tijd voor primaire
zorgtaken en daar blijft het dan vaak bij. Men komt onvoldoende toe aan het opbou-
wen van een vertrouwensrelatie, om vanuit die positie de cliënt te helpen een traject
op te starten om uit de dak- en/of thuisloze situatie geraken.
Het niet toekomen aan echte begeleiding en de hoge werkdruk is vaak een reden om
een andere baan te gaan zoeken. Het is dan ook triest om te zien dat er dit jaar geld
bij de gemeente is blijven liggen dat beschikbaar was voor extra personeel. De
gemeente had zich hard moeten maken om extra personeel te werven, in plaats van
zich te verschuilen achter het feit dat ze nog niet weten hoe het geld ingezet moet
worden.

6. Voorkomen is beter

Er dient een goede opvangzorg te zijn voor mensen die tussen wal en schip vallen. In
een beschaafd land mogen mensen niet blijvend veroordeeld worden tot een leven
op straat. Het zou nog beter zijn om te voorkómen dat mensen op straat belanden.

Het sociale vangnet van familie, vrienden en buren is door de individualisering van
de samenleving in een verdomhoekje geraakt. Men kan steeds minder terugvallen op
hulp van familie of buren. Er heeft een verschuiving plaats gevonden van de particu-
liere hulp die vroeger vanzelfsprekend was, naar een situatie waarin men vindt dat
de overheid hiervoor moet zorgen. Zonder nu te oordelen over wat beter is, kan men
constateren dat de overheid nog niet in staat is gebleken om deze problematiek goed
aan te pakken. Toch is voorkomen beter dan genezen. Het is daarom noodzaak om
de instroom van dak- en thuislozen te voorkomen en om problemen al in een vroeg 
stadium te signaleren. De huisarts speelt hierin een rol, maar ook woningbouwver-
enigingen, nutsbedrijven en de sociale dienst. Bij het constateren van een betalings-
achterstand moeten oplossingen gezocht worden om deze schuld af te lossen door
middel van bijvoorbeeld schuldhulpsanering. Een vroege signalering en aanpak kan
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grotere problemen voorkomen. Het vraagt om een investering die op de langere ter-
mijn geld bespaart. Uiteraard moet iemand wel zelf willen meewerken.

Initiatieven als een soepbus dragen bij aan het in kaart brengen van de dak- en
thuislozenproblematiek. Deze laagdrempelige voorziening zou voor velen de eerste
stap kunnen zijn op de weg vooruit naar een resocialisatieproces. De medewerkers
van de soepbus doen het echte veldwerk. Projecten als deze moeten worden voort-
gezet en daar waar mogelijk worden uitgebreid.

7. Aanbevelingen

1. Regie in handen nemen
De gemeente dient de regie in handen te nemen. De gemeente moet een meerjaren-
beleid uitstippelen met daarin helderheid welke functie en rol de betrokken organi-
saties hebben. Ontzuiling van de verschillende organisaties is daarin noodzakelijk.
Maar naast een helder meerjarenbeleid is krachtige actie op uitvoeringsniveau
onontbeerlijk. Daarvoor dient er met spoed een actieplan te komen.
Een tijdelijk werkgroep van de Zwolse gemeenteraad kan hieraan bijdragen. Doordat
alle politieke partijen in deze werkgroep zijn vertegenwoordigd, is men in staat
direkt spijkers met koppen te slaan.

2 Rust, ruimte en veiligheid
Er dient een gebruikersruimte te komen waar verslaafden 24 uur per dag terecht
kunnen om in een rustige en veilige omgeving te kunnen gebruiken. Deze ruimte
dient  een laagdrempelig karakter te hebben. Door een veilige en rustig plek te creë-
ren kan de overlast door drugsverslaafden worden verminderd. Professionele zorg-
verleners dienen beschikbaar te zijn om de cliënten te begeleiden en om een
resocialisatietraject in gang te zetten. Dit dient echter met respect voor de doelgroep
en op een zo laagdrempelig mogelijke manier tot stand te komen.

3. Meer casemanagers
Er dient geld vrijgemaakt te worden voor meer casemanagers zodat een cliënt een
vaste begeleider krijgt die hem/haar helpt bij het resocialisatieproces. De vertrou-
wensband die ontstaat zal bijdragen aan een positief resocialisatietraject. Het aantal
casemanagers wordt (tijdelijk) uitgebreid tot 7. Volgens de zorginstellingen is 7
genoeg om het aantal dak- en thuislozen weer terug te dringen. Op het langere 
termijn zou een aantal van 5 casemanagers genoeg zijn om het aantal dak- en thuis-
lozen gelijk te houden.

4. Meer initiatieven voor werkers in het veld
Signalering en vroegtijdig contact met dak- en thuislozen kan grotere problemen in
de toekomst voorkomen. Een laagdrempelige voorziening zoals een soepbus zijn
hiervoor een noodzaak. Het veldwerk dat de medewerkers van de soepbus doen
dient te worden voortgezet en te worden uitgebreid. Initiatieven als een Grijs
Genoeg(en) dienen een vaste plaats te krijgen in de opvangzorg.
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5. Meer diversiteit in voorzieningen
Het Leger des Heils neemt in Zwolle een belangrijke plaats in als het gaat om de
opvang van dak- en thuislozen. Maar niet iedereen wil hiervan gebruik maken. Deels
omdat men zich niet kan vinden in de regels die gelden bij het LDH, deels omdat het
Leger niet altijd past bij de dak- en thuisloze. Het is van belang dat er meer diversi-
teit komt in opvang, waarbij uitgegaan wordt van de verschillende groepen dak- en
thuislozen. In Utrecht loopt een project, waarbij Het Leger de woonruimte faciliteert
en het CAD de woonbegeleiding. Zo hebben daklozen daar eigen kamertjes waar ook
gebruikt kan worden. Je kunt ook denken aan een oplossing waarbij de gang naar
links speciaal voor niet-verslaafden is en de gang naar recht voor verslaafden. Er zijn
vele oplossingen denkbaar, die er aan kunnen bijdragen dat de opvangzorg breder
inzetbaar is waardoor de zorg meer mensen bereikt dan nu het geval is. We moeten
versnippering voorkomen en samenhang tussen de verschillende organisaties bevor-
deren.

6. Meer kansen voor dagbesteding
Een nuttige dagbesteding draag bij aan het slagen van de resocialisatie van de doel-
groep. Niets is erger dan verveling. Er is in Zwolle een groot tekort aan dagbestedin-
gen. Er dienen meer voorzieningen te komen die dit kunnen aanbieden. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan het stimuleren van activiteiten georganiseerd door de doelgroep
zelf. Bij voorkeur activiteiten waarmee men inkomsten kan verdienen. In dit kader
dient ook het van Rijksoverheid verkregen, geoormerkte geld voor arbeidstoeleiding
ingezet worden.

7. Preventie
Initiatieven als die van het RIBW en woningcorporaties dienen te worden uitgebreid
en versterkt. Tijdige signalering van problemen is van groot belang. De gemeente
dient dit hiervoor extra maatregelen op te nemen in het actieplan. Voorlichting op
scholen i.s.m. mensen uit het veld of ex-daklozen dienen te worden gestimuleerd.

8. Financien
Er is op dit moment een structureel tekort aan opvangplaatsen in Zwolle. De SP
schat in dat 1 miljoen euro structureel extra voldoende is om het aantal opvang-
plaatsen weer op peil te brengen. Alle beschikbare middelen dienen te worden in-
gezet. Verder dienen er regels gesteld te worden aan het effectief gebruik van de
middelen. Instellingen in de opvangzorg dienen afgerekend te worden op prestatie.
Dit kan door een jaarlijks verslag aan de gemeenteraad over de resultaten die men
heeft bereikt.

Colofon

Samenstelling:
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Informatie en fractie-adres:
SP Zwolle, Praubstraat 17, 8011 PN  Zwolle
telefoon: 038 - 4210309, email: zwolle@sp.nl, internet: www.zwolle.sp.nl
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