
Zo doen wij dat! 

Het is 2007. In Harderwijk, Noord-Veluwe, geven burgers tijdens 
stadsgesprekken aan dat ze vinden dat er meer aandacht moet 
komen voor de dak- en thuislozen in hun omgeving, zoals Paul. 
De burgers zijn betrokken, ze willen dat er ook verantwoorde-
lijkheid wordt genomen voor de mensen die op straat leven. 
Mensen met vaak meervoudige en ernstige problemen. 

De gemeente Harderwijk neemt hierop iemand in dienst die 
werkte in de psychiatrie en die de problematiek kent. Hij krijgt 
veel vrijheid om aan mogelijke oplossingen te werken. Maar niet 
alleen deze gemeente pakt de handschoen op. In de jaren die 
volgen gaan zes gemeenten (Harderwijk, Ermelo, Elburg, Nun-
speet, Oldebroek en Putten), samen de regio Noord-Veluwe, 
regionaal aan dit probleem werken. Ze erkennen hiermee dat 
dak- en thuisloosheid geen exclusief stadsprobleem is. Immers, 
de dak- en thuislozen zijn afkomstig uit de hele regio. Waarom 
zouden ze dan hun toevlucht moeten zoeken in een stad, waar 
ze misschien niet eens vandaan komen? 

Het is 2018. De omwenteling die zich in de afgelopen 10 jaar vol-
trok, is groot. Een voorbeeld. Harderwijk had in 2007 een slaap-
huis. Nu zijn er diverse vormen opvang en beschermd wonen in 
de hele regio, waarbij kwetsbare mensen worden gestimuleerd 
zich te richten op wat ze wél kunnen. Maar dat is nog niet alles. 
De crisisopvang van weleer gaande wordt gaandeweg vervan-
gen door diverse vormen van tijdelijke opvang. En in de proef-
tuin Eperweg in Nunspeet bijvoorbeeld wonen 25 mensen die 
uitgestroomd zijn uit een beschermd wonen situatie samen met 
reguliere huurders. 

Dit betekent voor de betrokkenen weer 
een stap op weg naar zoveel mogelijk 
zelfstandigheid. Maar ook in financiële 
zin is er sprake van flinke winst; er is veel 
minder zorg nodig voor deze mensen. 
Een aantal van hen werkt inmiddels.
Een ander voorbeeld (uit vele moge-
lijke voorbeelden). Inmiddels zijn de           
VeluweGames een zeer succesvol en 

zich almaar uitbreidend fenomeen, waarbij met name mensen 
vanuit opvang en beschermd wonen samen bewegen. Ook op 
een andere manier wordt sport gebruikt om kwetsbare mensen 
verder te helpen. Sportcoaches stimuleren deze mensen om 
mee te sporten. Zodra blijkt dat deelnemers kwaliteiten heb-
ben, bijvoorbeeld op coachend of organisatorisch vlak, worden 
ze uitgenodigd verantwoordelijkheid te dragen. Zo kunnen ze 
coach of organisator worden, bijvoorbeeld bij de Dutch Street 
Club, of de Dutch Homeless Club. Ze kunnen ook een interne 
opleiding volgen. Zo ontwikkelen ze kwaliteiten die ze in hun 
verdere leven goed kunnen gebruiken. Het werkt. Sommigen 
pikken hun opleiding weer op, of stromen door naar een regu-
liere baan. 

Deze omwenteling vereist een andere bestuurlijk-organisatori-
sche houding, waarbij ‘vertrouwen ontvangen en geven’, ‘ont-
schotten’, ‘mensen centraal stellen in plaats van systemen’ en 
‘pionieren’ sleutelbegrippen zijn. Het gaat niet allemaal van een 
leien dakje. Er zijn mensen die zich niet kunnen vinden in deze 
andere werkwijze, en die vertrekken. Niet alles lukt. 

Toch werkt een groeiende groep professionals en organisaties 
enthousiast samen om de situatie van kwetsbare mensen te ver-
beteren. We vinden elkaar in onze overtuiging dat het beter en 
socialer kan, en dat we dit ook echt willen. Dit doel is leidend, 
van hieruit kijken we hoe we het bestaande systeem en de             
financiën passend kunnen maken. We zoeken naar oplossingen 
dichterbij huis, terwijl we steeds meer gebruikmaken van de      
ervaringskennis van kwetsbare mensen zelf.

Dit alles betekent dat we in de komende jaren steeds vaker 
aan maatschappelijke business cases zullen werken, 

waarbij de betrokken organisaties een dienstbare rol krijgen. 
Het is immers de kortste weg naar wat we willen zijn: 

een regio waarin niemand tussen wal en schip valt, 
waar voor iedereen plaats is en waar we 

op basis van vertrouwen doen wat nodig is.

Omgaan met kwetsbare mensen 
in de regio Noord-Veluwe

Stel je eens voor. Paul heeft hulp nodig, want hij is ernstig depressief en hij heeft 
schulden vanwege een verslaving. Paul wil wel hulp. Maar hij past niet goed bij 
het hulpaanbod dat beschikbaar is. Hulp is er wel voor mensen met een depressie, 
met een schuld, of voor mensen met een verslaving. Maar hulp is helaas niet 
beschikbaar voor Paul, die deze kwetsbaarheden combineert. Paul wordt van 
hot naar her gestuurd en belandt uiteindelijk, een illusie armer, weer op straat. 


