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Door financiële problemen kwam ik in 2007 op straat te staan na een lange periode van 

verslaving. In die situatie moest ik uiteindelijk mijn appartement verkopen. 

Ik wilde doorstromen naar een huurwoning, 

maar liep tegen allerlei obstakels aan waardoor 

ik dakloos werd en pas uiteindelijk medio 2011 

voor een huurwoning in aanmerking kwam.  

Vastgelopen in een systeem
Zo heeft iedereen wel een verhaal hoe je fors 

kunt aanlopen tegen allerlei regeltjes van de 

overheid en wat je als burger dan wel en niet 

meer kunt doen. Met als gevolg dat je het gevoel 

krijgt dat het vooral aan jezelf ligt. Inmiddels zijn 

we met alle goede bedoelingen vastgelopen in 

een systeem waarin de menselijke maat en oog 

voor de leefwereld van mensen ver te zoeken 

zijn. 

Omkering in denken en doen
Wat het voorkomen van dak- en thuisloosheid 

van de overheid vooral vraagt is een langere-

termijnvisie en een omkering in het denken en 

doen. Naast het aanpakken van structurele 

uitsluitingsfactoren gaat het om beter aansluiten 

bij de vraag van de mensen, niet direct denken 

in termen van ziekte en beperkingen, maar 

kijken naar hun mogelijkheden van herstel en 

werken op basis van onderling vertrouwen.  

Zo’n cultuurverandering binnen de (gemeente-

lijke) overheid is een kwestie van een lange 

adem. 

Herstel van vertrouwen van burgers in de 
overheid
Nodig is herstel van het vertrouwen van burgers 

in de overheid. Dat kan als de overheid de erva-

ringen van burgers meer centraal stelt en hier 

beter naar luistert. Dan is de overheid ook beter 

in staat zijn om het beleid en de uitvoering af  

te stemmen op wat burgers nodig hebben. 

Mensen willen een huis, zinvolle activiteiten 

ondernemen, sociale contacten onderhouden  

en gezien worden. Dat is anders en meer dan  

het realiseren van zorg voor kwetsbare mensen. 

Inzet van ervaringsdeskundigen
Ervaringsdeskundigen weten wat het is om in  

de problemen te komen, wat herstel vraagt,  

en hebben daarin ervaring met het systeem.  

Op basis van gedeelde ervaringen kunnen zij 

mensen in hun proces van herstel ondersteunen, 

meer mensgericht, en helpen bij het opbouwen 

van een sociaal netwerk. Zij weten mensen de 

weg te wijzen naar wat zij nodig hebben voor 

een goed leven. Onderzoek wijst op positieve 

resultaten van hun inzet, zoals bij mensen in 

armoede.

Leefwereld
Ervaringsdeskundigen kunnen ook de kloof 

helpen dichten tussen overheid, instellingen en 

burgers. Hun inzet is onmisbaar om bij gemeen-

ten de genoemde omkering te realiseren.  

Zij hebben naast de systeemwereld oog voor  

en voeling met de leefwereld. Participatie van 

ervaringsdeskundigen is daarmee cruciaal in de 

ontwikkeling en evaluatie van het gemeentelijk 

beleid voor preventie van dakloosheid, en een 

belangrijke sleutel tot meer compassie en leef-

wereld. 

Het motto is: gewoon doen!

Vanuit zijn verslavingsver-
leden weet Marcel wat het 
betekent om controle te 
verliezen, bijna op straat 
te staan en wat er komt 
kijken bij de weg terug. 
Vanuit zijn rol als toezicht-

houder bij enkele organisaties en als hersteldes-
kundige beleid & training adviseert hij gemeen-
ten bij innovaties in de zorg & interventies die 
het proces van herstel van kwetsbare burgers 
ondersteunen.

Meer weten? 
Neem contact op met Marcel via  06 26 24 61 15  
of mail naar Preventiealliantie-impuls@radboudumc.nl  
of klik hier voor de website van de Preventie Alliantie.
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