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Verhalen gekleurd door tegenslagen 
Redenen voor dakloosheid bij mensen die bij opvang aankloppen  (N=410) 
CODA, 2012)

• Financiële problemen (50,2%)

• Conflicten of breuken in persoonlijke relaties (34,1%)

• Huisuitzetting (32,2%)

• Ontslag van werk (14,6%)

• Psychische problemen (13,2%)

• Problemen met het gebruik van drugs (10,5%)

• Ontslag uit detentie (8,8%)

• Contacten met politie / justitie (7,3%)

• Problemen met het gebruik van alcohol (6,8%)

• Overlijden van een naaste (6,1%)



Ontwrichtende werking van forse tegenslagen

‘Out of control’

• Verstoord denk- en doen vermogen

• Negatieve impact op gezondheid

• Bestaanscondities onder druk: schulden, instabiele huisvesting etc.

• Veranderd ruimteperspectief – blik naar binnen

• Veranderd tijdperspectief – korte termijn

• Aantasting van rollen en ervaren verbinding; eenzaamheid, statusverlies

• Aantasting van identiteit, negatief zelfbeeld

• Toekomst ‘klapt dicht’



‘Ja, je komt op een punt dat je nergens meer bij 
hoort. Je hoort niet meer bij die groep, maar je 
hoort ook niet bij de normale mensen.’



Chronische stress

Kop in het zand steken
Uitstellen (moeilijke) beslissingen
Ondoordachte besluiten
Risico’s nemen



Verdubbeling last: schaamte en stigma

• Stigma: negatief kenmerk voor duiding en benadering van persoon: brandmerk

• Zelfstigma: persoon heeft zich kenmerk eigen gemaakt: loser, junk, dakloze etc.

• Schaamte: gevolg van sociale uitsluiting of verlies van sociale aantrekkelijkheid

Schadelijk voor zelfbeeld, mentale gezondheid en geneigdheid om hulp te vragen

Schaamte en stigma kunnen optreden bij hulpverlening met:

• focus op problemen en beperkingen

• focus op individu (b.v. armoede = persoonlijk falen)

• niet (h)erkennen van moeilijke levensomstandigheden en structurele 
belemmeringen



Verdriet = stressreactie (Bonanno, 2019)

Berusting, gelatenheid, overgave

Verdriet is de keerzijde van iets moois – hechting aan wat je lief en dierbaar is. 

Opgave je aan te passen aan een wereld waarin het verlorene niet meer bestaat.

Poging van lichaam en geest om ervaren bedreiging van welbevinden op te 
vangen. 

Herstel: Het verlorene accepteren – niets is meer vanzelfsprekend - en je 
zoektocht, je weg vervolgen, en nieuwe betekenis en zingeving vinden.



‘Verdriet is het ding met veren’ (Porter)

“Ik ga pas weg als je me niet meer nodig hebt, het tijd is om op te krassen”

Verdriet en rouw: geen controle (Bonanno, 2019)

• Opgelegde time out – om aanpassing te (kunnen) maken

• Leven in slow motion

• Onder je huid, in je systeem – blik naar binnen en je terugtrekken

• Opgeslokt door verlorene, verwaarlozing van acute behoeften en taken

• Scherpe, schone blik

• Momenten van respijt – lol maken, lachen als overlevingsstrategie – op adem 
komen en herstel voorvoelen

• Normale patronen:

• Schommelingen in gevoelens: van intens verdrietig tot hartelijk lachen en vreugde

• Schommelingen tussen oriëntatie op verlies en oriëntatie op leven dat verder gaat





Positieve impact van ervaringsdeskundigheid bij 
ondersteuning van dakloze mensen (Impuls Werkplaats, 2020)

Impact Aspecten

Positiever zelfbeeld - Meer eigenwaarde

- Meer zelfrespect

- Gevoel van trots

Persoonlijke groei - Grotere acceptatie van zelf en eigen situatie

- Groei en stappen in herstelproces

- Meer veerkracht

- Perspectief: positiever over de toekomst

Gebruik van hulpbronnen - Toegang tot hulp en behandeling

- Betere relaties in leefwereld, toegang tot 
cursussen etc.

Peer workers only

Eerder onderzoek in GGZ/verslavingszorg: toename empowerment, 
hoop, kwaliteit van leven, zelfrespect, sociale inclusie, betrokkenheid 
van cliënten bij de zorg, verbeterde houding van medewerkers ten 
opzichte van cliënten, kostenbesparingen voor organisaties.



Gemeenten en ondersteuning van herstel

1. Voorkom verblijf en voortdurende wisseling van woonplek

2. Versterk bestaanscondities

3. Stel kwaliteitseisen aan geboden hulp: krachtgericht, stress-sensitief, trauma-
geïnformeerd, gelijkwaardige werkrelatie, en ook passende trajectduur, warme overdracht, 
regie etc.

4. Reflecteer op onbedoelde gevolgen van eisen aan verantwoording hulp 

5. Toets laagdrempeligheid van ondersteuning, op taal, bejegening, persoonlijk 
gesprek, gebruiksgemak digitale tools etc.

6. Faciliteer versterking van community – leun- en steunstructuur – en 
faciliteer krachtpunten en ondersteuningsgroepen in de wijk 

7. Zet ervaringsdeskundigen in en cliëntenondersteuners

8. Faciliteer laagdrempelige juridische bijstand

9. Zorg voor woonbegeleiding (waakvlam), met onderbouwde, effectieve 
interventies (Housing First, Critical Time Intervention, Krachtwerk etc.)

10. Draag bij aan rust en samenwerking in de keten van hulp en opvang 



‘Als je dan zoiets hebt… dat je wél de positieve 
dingen uit jezelf haalt, dan word je toch weer wat 
meer gemotiveerd. En dan is alles niet zo zwart-wit. 
Het helpt mij om te bedenken wat ik wil en waar ik 
naartoe wil in mijn leven.’


