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Samenvatting  
Twee jaar geleden hebben de Daklozenvakbond, Bureau Straatjurist en de Belangenvereniging 
Druggebruikers MDHG de handen ineengeslagen onder de naam de Straatalliantie, met als doel om 
hun doelgroep(en) beter te ondersteunen. Het hoofddoel van de Straatalliantie is om voldoende 
kwalitatief hoogwaardige en onafhankelijke cliëntondersteuning voor dak- en thuislozen in Amsterdam 
te realiseren. De Straatalliantie wil dat iedereen die daar profijt van kan hebben, bekend is met 
cliëntondersteuning en hier op laagdrempelige wijze gebruik van kan maken. Nu wil de Straatalliantie 
graag een vervolgstap zetten om de samenwerking nader te verdiepen en haar kennis beschikbaar te 
stellen voor vergelijkbare organisaties in Nederland. Zij wil dit doen door op basis van de best practices 
van de drie afzonderlijke organisaties tot een gezamenlijke aanpak te komen, die aansluit op de 
behoeften van de doelgroep.  

Samen met het lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) heeft 
de Straatalliantie de attituden en werkwijzen van de Straatalliantie inzichtelijk gemaakt. Op basis 
hiervan is een beschrijving opgesteld van de werkwijze zoals de Straatalliantie die voor ogen heeft. 
Deze gestructureerde beschrijving is uitgewerkt als een Theory of Change (zie bijlage E). Er zijn op 
basis van een gerichte steekproef zestien cliënten van de Straatalliantie geïnterviewd over hun 
hulpbehoeften en ervaringen met deze ondersteuning. Op basis van deze informatie is getoetst of de 
werkwijze van de Straatalliantie overeenkomt met de beschreven aanpak én aansluit op de behoeften 
van de doelgroep.  
 
De ondersteuningsbehoeften van dak- en thuisloze mensen in Amsterdam 
Mensen worden vaak dakloos door een combinatie van factoren. Veelgenoemde oorzaken van 
dakloosheid onder volwassenen zijn financiële problemen, conflicten en breuken in persoonlijke relaties, 
huisuitzettingen, verslaving, ontslag van werk en psychische problemen. Lang niet alle problemen waar 
dak- en thuisloze mensen mee geconfronteerd worden, vertalen zich naar hulpbehoeften. Veel 
problemen en dromen pakken mensen liever zelf aan. In het voorliggende onderzoek zien we dat bijna 
alle deelnemers op zoek zijn naar een stabiele woonplek, een enkeling heeft deze al in het vooruitzicht. 
In het verlengde hiervan wordt ook gesproken over andere sociaaleconomische zekerheden: 
dagopvang, werk en inkomsten. Bij instanties zoeken deelnemers voornamelijk hulp voor behoeften die 
betrekking hebben op huisvesting (urgentiebewijs wonen; toegang tot opvang) en financiën (aanvraag 
uitkering; hulp bij beslag of het inhouden van een uitkering; hulp bij schulden). Deelnemers hebben in 
sommige gevallen ook hulp nodig om toegang te krijgen tot deze instanties, bijvoorbeeld bij juridische 
problemen, zoals een afwijzing van een uitkering of problemen met regiobinding. Daarnaast noemen 
deelnemers behoefte aan overzicht in het hulpaanbod, toegang tot hulpverlening (verwijzing voor 
hulpverlening; meegaan naar afspraken; bemiddeling in trage/moeizame processen) en het invullen van 
formulieren, dan wel voor financiële zaken of om toegang te krijgen tot ondersteuning. Deelnemers 
zoeken voor een aantal hulpbehoeften specifiek de hulp op van de Straatalliantie, die hen 
onafhankelijke cliëntondersteuning biedt. Deelnemers zoeken de hulp van een onafhankelijke 
cliëntondersteuner wanneer zij: 

- Niet weten niet hoe ze verder moeten door onvoldoende zicht op mogelijkheden en 

oplossingen; 

- Procedures of toelatingseisen niet begrijpen; 

- Onjuiste, incomplete of onduidelijke informatie ontvangen; 

- Geen toegang krijgen tot benodigde ondersteuning of voorzieningen; 
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- Niet verder komen door trage behandeling van (aan)vragen en/of lange wachttijden; 

- Weinig vertrouwen ervaren in de werkrelatie met een hulpverlener, door negatieve bejegening 

of afspraken die niet nagekomen worden; 

- Een conflict hebben met een hulpverlener/zorgaanbieder of gemeente over ondersteuning. 

 
De Straatalliantie aanpak 
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) stelt dat Gemeente Amsterdam voor de dak- en 
thuisloze Amsterdammers moet zorgen voor onafhankelijke cliëntondersteuning in de vorm van 
informatie, advies of algemene ondersteuning (artikel 2.2 lid 4 Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
2015). Deze ondersteuning moet bijdragen aan het versterken van de redzaamheid en participatie van 
dak- en thuislozen en stimuleren dat zij integrale dienstverlening ontvangen. Interviews met cliënten van 
de Straatalliantie laten zien dat deze ondersteuning het goed doet op de belangrijke kenmerken van 
onafhankelijke cliëntondersteuning: toegankelijkheid; onafhankelijkheid; integraliteit; beschikbaarheid en 
bekendheid. Uit de interviews blijkt dat de psychologische drempel om bij de Straatalliantie aan te 
kloppen laag is. Cliënten geven aan dat zij zich behandeld voelen als een mens en dat dat lang niet 
altijd het geval is wanneer zij elders hulp vragen. De toegankelijkheid van de Straatalliantie wordt 
enigszins beperkt door de fysieke ruimte: de kantoren zijn vrij klein, waardoor de privacy soms in het 
geding komt. De cliënten zien de Straatalliantie veelal als een bondgenoot, die voor hen opkomt en 
vasthoudend is in gesprek met de gemeente of met hulpverlening, wanneer cliënten er alleen niet 
uitkomen. Cliënten vinden het belangrijk dat de Straatalliantie onafhankelijk is van andere organisaties 
en de gemeente, dat maakt haar een betrouwbare partner. Integraliteit van de ondersteuning is niet 
voor alle cliënten belangrijk, een deel van hen geeft aan blij te zijn met een plek waar ze met een 
specifieke vraag terecht kunnen. Anderen geven aan dat ze blij zijn dat de medewerkers doorvragen 
naar hun hulpvragen en problemen, daar een goede analyse van kunnen maken en vervolgens warm 
doorverwijzen. De bereikbaarheid van de Straatalliantie wordt in de meeste gevallen goed beoordeeld. 
Een aantal cliënten geeft aan dat ze het contact voornamelijk zelf moesten initiëren, volgens hen 
doordat medewerkers het te druk hebben. De Straatalliantie en de onderliggende organisaties lijken niet 
zo erg bekend. Dak- en thuislozen die geen hulp van deze organisaties ontvangen, hebben veelal nog 
niet van hen gehoord of weten niet precies wat de Straatalliantie voor hen kan betekenen. 
 
 
Presentiebenadering 
In de bijeenkomsten met de werkgroep van de Straatalliantie kwam een beeld naar voren van de 
werkwijze van de Straatalliantie die veel kenmerken heeft van de methodiek ‘presentie’ (Baart, 2004). 
Hoewel de werkgroepleden de aanpak zelf niet zo hadden benoemd, onderschreven zij deze 
kenmerken wel. De benadering kenmerkt zich namelijk door professionals die goed luisteren naar hun 
doelgroep, door hun aandachtige aanwezigheid vertrouwd zijn met hun doelgroep en daardoor in staat 
zijn om belangrijke signalen op te vangen over mogelijke problemen, maar ook wensen en dromen. De 
relatie tussen cliënt en medewerker is informeel en in zeer geringe mate beperkt door procedures. De 
interviews met cliënten van de Straatalliantie laten zien dat zij zich serieus genomen voelen door een 
gelijkwaardige benadering en het tonen van interesse. De proactieve houding van medewerkers is 
hierin belangrijk: zij geven terugkoppeling van acties en nemen zelf contact op zodra er nieuws is. 
Cliënten hebben het gevoel dat de Straatalliantie geen oordeel velt en dat biedt een gevoel van 
veiligheid. Medewerkers worden getypeerd als bondgenoten, die de tijd nemen, echt luisteren en 
respectvol zijn. 
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Vertaler, adviseur, mediator en belangenbehartiger  
De strategie van de Straatalliantie kan vertaald worden naar concrete handelingen. Deze handelingen 
zijn in te delen in vier rollen, namelijk vertaler, adviseur, mediator en belangenbehartiger. De rol van de 
Straatalliantie als vertaler verwijst naar het verhelderen van de hulpvraag van cliënten. Cliënten geven 
aan dat zij hun verhaal kunnen doen en dat medewerkers daarbij goed doorvragen om zo de 
hulpbehoeften te inventariseren. Medewerkers geven vervolgens advies, helpen bij het stellen van 
prioriteiten en geven uitleg over de opties en wie waarmee zou kunnen helpen. Deze hulp schept orde 
in de complexe hulpvragen. 

In de rol van adviseur beoogt de Straatalliantie cliënten te helpen om passende ondersteuning 
te verkrijgen, door het aanvragen van voorzieningen en het doorverwijzen naar ketenpartners. Cliënten 
krijgen hulp met de aanvraag van voorzieningen, zoals een uitkering, postadres, zorgverzekering, en/of 
identiteitsbewijs. Veel cliënten zijn tevreden over de doorverwijzing door de Straatalliantie naar andere 
organisaties.  

De rol van mediator houdt in dat medewerkers van de Straatalliantie met cliënten meegaan 
naar andere organisaties in het kader van een warme overdracht en dat zij bemiddelen bij conflicten. 
Soms omdat een respondent zelf niet goed weet wat te doen of waar hij of zij terecht kan, maar vaak 
ook omdat de Straatalliantie zaken (sneller) kan regelen of in gang kan zetten bij andere organisaties. 
De helft van de cliënten geeft aan dat medewerkers optraden als mediator bij een andere organisatie 
waardoor zij toegang kregen tot voorzieningen. 

Als belangenbehartiger op individueel niveau beoogt de Straatalliantie cliënten bij te staan bij 
conflicten. Een verschil met de rol van mediator is dat men als belangenbehartiger eenzijdig opkomt 
voor de belangen van de cliënt, ofwel partij kiest, en formeel en uit naam van de organisatie handelt. 
Meerdere respondenten geven aan dat de Straatalliantie hen heeft geholpen in situaties waarin een 
andere organisatie een als onrechtvaardig ervaren beslissing had genomen. De Straatalliantie werkt 
ook aan collectieve belangenbehartiging, maar dit is voor de meeste cliënten minder zichtbaar.  
 

De opbrengst van de Straatalliantie 
De Straatalliantie wil drie doelen bereiken voor dak- en thuisloze Amsterdammers:  

1. Dak- en thuislozen zijn in staat tot het formuleren van persoonlijke doelen en 
ondersteuningsbehoeften. 

2. Dak- en thuislozen zijn in staat om de benodigde ondersteuning te verkrijgen.  
3. Dak- en thuislozen zijn in staat om op te komen voor hun belangen. 

De Straatalliantie helpt dak- en thuislozen om persoonlijke doelen en ondersteuningsbehoeften te 
formuleren door hun werk als vertaler en adviseur. Om ervoor te zorgen dat dak- en thuisloze mensen 
de benodigde ondersteuning krijgen worden alle rollen van de Straatalliantie ingezet: de vertaler, 
adviseur, mediator én belangenbehartiger. Het organiseren van de benodigde ondersteuning is soms 
een individuele kwestie maar kan ook een collectieve kwestie zijn, wanneer een groep mensen 
structureel geen toegang krijgt tot benodigde ondersteuning, de invulling van die ondersteuning niet 
past bij de behoeften van een groep, of wanneer het gaat om wet- en regelgeving. In die situaties is het 
de rol van de Straatalliantie om op collectief niveau knelpunten onder de aandacht te brengen of het 
perspectief van cliënten te verwoorden. 
 
De Straatalliantie stelt dat het belangrijk is om alle dak- en thuislozen in Amsterdam onafhankelijke 
cliëntondersteuning te kunnen bieden, zowel uit een humaan oogpunt als op basis van de WMO. De 
groep dak- en thuislozen in Amsterdam is de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid. Volgens de 
Straatalliantie is het noodzakelijk om mee te groeien om te kunnen voldoen aan de vraag naar 
ondersteuning. Door samenwerking en personele uitbreiding wil de Straatalliantie efficiënter werken om 
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aan de groeiende vraag naar onafhankelijke cliëntondersteuning te voldoen. Dit is van belang omdat 
alle drie de organisaties aangeven dat ze cliënten ondersteunen die elders niet of voldoende 
worden geholpen. Door gezamenlijk op één plek te werken verbetert de toegankelijkheid van de 
Straatalliantie: een fysieke locatie waar je met al je vragen terecht kan. Daarnaast is een gezamenlijke 
locatie van belang voor betere samenwerking en integraliteit van de ondersteuning.  

Om hulp te kunnen bieden aan alle dak- en thuisloze mensen in Amsterdam, is het van belang 
om in contact met hen te komen en aan te sluiten op hun belevingswereld. Daarom besteedt de 
Straatalliantie veel aandacht aan outreachend werken en worden ervaringswerkers ingezet. Voor de 
doorontwikkeling van de Straatalliantie is belangenbehartiging op zowel individueel als collectief niveau 
van belang. Veelal gaat het dan om knelpunten die de Straatalliantie tegenkomt in gesprekken. In de 
toekomst hoopt de Straatalliantie ruimte te vinden om vanuit een wat abstracter perspectief te kijken 
naar collectieve belangenbehartiging. Door gezamenlijk de vraag te stellen: welke impact willen wij 
maken voor onze cliënten en welke maatschappelijke veranderingen zijn daarvoor nodig? 
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1. Aanleiding en onderzoeksaanpak 
In deze inleiding staan we stil bij de aanleiding, het doel en de uitwerking van het onderliggende onderzoek en het 
rapport dat voor u ligt.  

 
1.1 Aanleiding 

Onafhankelijke cliëntondersteuning kan een belangrijke toegevoegde waarde hebben voor de positie 
van dak- en thuislozen. Cliëntondersteuning kan leiden tot een sterkere positie van de cliënt, een betere 
hulpvraag en sneller en beter herstel. Cliëntondersteuning biedt daarnaast de mogelijkheid om mensen 
die niet voor reguliere hulpverleningstrajecten in aanmerking komen, te ondersteunen en biedt een 
vangnet voor de gaten in de ketens.  
 
Het hoofddoel van de Straatalliantie is voldoende kwalitatief hoogwaardige en onafhankelijke 
cliëntondersteuning voor dak- en thuislozen in Amsterdam te realiseren. De Straatalliantie wil dat 
iedereen die daar profijt van kan hebben, bekend is met cliëntondersteuning en hier op laagdrempelige 
wijze gebruik van kan maken. Daarbij horen onafhankelijkheid, laagdrempeligheid, inlevingsvermogen 
en de bereidheid om mensen te ondersteunen als basishouding.  
 
Sinds 2019 hebben de Daklozenvakbond, Bureau Straatjurist en de Belangenvereniging 
Druggebruikers MDHG de handen ineengeslagen met als doel om hun doelgroep(en) beter te 
ondersteunen. Er wordt nu samengewerkt onder de noemer ‘Straatalliantie’ en er vindt twee wekelijks 
overleg plaats en ook naar buiten toe wordt er vaker opgetreden onder de naam Straatalliantie. Zij 
willen nu graag een vervolgstap zetten om de samenwerking nader te verdiepen en hun kennis 
beschikbaar te stellen voor vergelijkbare organisaties in Nederland. Zij willen dit doen door op basis van 
hun individuele best practices tot een gezamenlijke aanpak te komen die aansluit op de behoeften van 
hun cliënten. Dit met als ultiem doel om de belangen van de daklozen in Nederland verder te 
behartigen. Zij hebben daarbij de volgende stappen voor ogen: 

1. De attituden en werkwijzen van de Straatalliantie inzichtelijk maken. 

2. Verdiepen en verder brengen van de onderlinge samenwerking. 

3. Voortgang verankeren en samenwerking met andere cliëntondersteuners verbeteren. 

De Straatalliantie bundelt de krachten met de Hogeschool van Amsterdam (HvA) om de eerste stap uit 
het stappenplan te realiseren. Samen maken zij de attituden en werkwijzen van de Straatalliantie 
inzichtelijk. Hiervoor moet bovenal duidelijk worden welke behoefte aan cliëntondersteuning daklozen in 
Amsterdam hebben. Daarnaast willen de Straatalliantie en de HvA in kaart brengen:  

A. wat cliëntondersteuning volgens nationale en internationale literatuur zou kunnen opleveren; 

B. hoe cliëntondersteuning nu wordt vormgegeven, zowel qua inrichting (spreekuren, locatie, etc.) 

en qua methodisch handelen;  

C. welke ontwikkelingen wenselijk zijn in het werkproces van de straatalliantie en de 

randvoorwaarden voor het uitvoeren van dat werkproces; 

D. welke ontwikkelingen wenselijk zijn op het gebied van deskundigheidbevordering van formele 

en informele ondersteuners.  
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1.2 Het onderzoek 
De Straatalliantie en het Lectoraat Armoede Interventies van de HvA hebben gezamenlijk een 
gestructureerde beschrijving opgesteld van de manier van werken die de Straatalliantie voor ogen heeft. 
Deze gestructureerde beschrijving levert een overdraagbare werkwijze op voor nieuwe collega’s, 
studenten en andere geïnteresseerden en een plan van aanpak voor doorontwikkeling. We zijn tot deze 
beschrijving gekomen door een Theory of Change (ToC) op te stellen, waarmee we de verandering die 
de Straatalliantie wil bereiken beter leren begrijpen. Een ToC laat zien waarom de Straatalliantie doet 
wat zij doet: Wat zijn de lange en korte termijn doelen van wat de Straatalliantie doet? Daarnaast 
beschrijft de ToC welke impliciete en expliciete overtuigingen daaraan ten grondslag liggen: Waarom 
denken we dat deze handelingen daaraan bijdragen? We beschrijven dus de benodigde veranderingen, 
inclusief stappen en aannames, die nodig zijn om de droom van de Straatalliantie te realiseren.  
 
Een ToC levert op twee manieren meerwaarde op: allereerst door het gezamenlijke proces, ten tweede 
door de ToC als eindproduct. We hebben een aantal stappen doorlopen waarin de dialoog centraal 
stond en waarin we samen onderzochten hoe de beoogde maatschappelijke impact tot stand komt. 
Tegelijkertijd hebben we ook een visualisatie van de verandertheorie (ToC) gemaakt, zodat ook 
anderen kunnen begrijpen hoe de Straatalliantie maatschappelijke impact wil bereiken. 
 
De HvA en de Straatalliantie hebben er bewust voor gekozen om in dit onderzoek te werken in co-
creatie, in plaats van in een opdrachtnemer- en opdrachtgever(s)-relatie zoals wellicht gangbaar is. De 
ToC is het fundament van dit onderzoek, op basis waarvan de andere onderdelen uitgewerkt konden 
worden. Door de ToC gezamenlijk uit te werken zijn de partners mede-eigenaren van het proces en de 
output. Anders gezegd, door zelf te investeren en mee te denken wordt het eindresultaat een 
gezamenlijk gedragen product. De partners kunnen de ToC beter inzetten in hun werkproces, omdat zij 
de ToC meer doorleefd hebben. De ToC kan bijvoorbeeld gebruikt worden om aan anderen uit te 
leggen wat de Straatalliantie doet of als start van een jaarlijkse evaluatie. Een tweede voordeel van het 
gezamenlijk werken aan de ToC is dat de betrokken partijen zich de manier van werken en denken aan 
de hand van een ToC beter eigen maken. De betrokkenen raken door middel van het 
onderzoeksproces geoefend in het nadenken over het “waarom” achter de werkwijze van de 
Straatalliantie. Zo zijn zij nog beter in staat om te expliciteren wat de verandertheorie is die ten 
grondslag ligt aan de eigen werkwijze. Het denken in een verandertheorie is ook na afronding van het 
onderzoek van meerwaarde. In veranderende omstandigheden (bijvoorbeeld bij een economische 
recessie of bij een veranderende doelgroep) stelt deze vaardigheid de Straatalliantie beter in staat om 
na te denken over de onderdelen van de aanpak die behouden moeten blijven en op welke punten er 
ruimte is voor aanpassingen. 
 
1.2.1 Onderzoeksvragen 
Zoals gezegd was het doel van dit onderzoek om de attituden en werkwijzen van de Straatalliantie 
inzichtelijk te maken. Dit heeft geleid tot de volgende hoofdvraag:  
 
Welke best practices zet de Straatalliantie op dit moment in voor onafhankelijke cliëntondersteuning voor 
dak- en thuislozen in Amsterdam en hoe kan deze ondersteuning verder doorontwikkeld worden tot een 
Straatalliantie aanpak?  
 
De stappen van een ToC zijn gebruikt als deelvragen: 

1. Wat is de gezamenlijke droom, wat wil de Straatalliantie samen met haar cliënten bereiken? 

2. Welke condities zijn ervoor nodig om die droom te bereiken?  
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3. Wat zijn de relaties tussen die condities? 

4. Wat zijn de aannames en bijbehorende onderbouwing?  

5. Welke invloed heeft de Straatalliantie op deze ToC?  

6. Welke prioriteiten en doelen stelt de Straatalliantie zich? 

7. Welke handelingen voert de Straatalliantie nu uit om zijn prioriteiten en doelen te behalen? 

8. Hoe weten we of de doelen van de van de Straatalliantie behaald worden? 

9. Hoe kan de aanpak van de Straatalliantie worden aangepast als de veranderingen niet behaald 

worden? 

Vragen 1 tot en met 4 vormen samen de basis van de ToC, ze verhelderen de grote droom (missie) van 
de Straatalliantie en onderbouwen deze met praktijk- en evidence based kennis. Zowel de droom als de 
condities die voor de realisatie daarvan noodzakelijk zijn, worden voor een groot deel bepaald door de 
behoeften van de cliënten van de Straatalliantie; zij krijgen hier nadrukkelijk een belangrijke stem in. 
Vragen 5 tot en met 9 zijn actie gericht, ze specificeren wat de Straatalliantie zou moeten doen om de 
grote droom te bereiken, hoe getest kan worden of zij haar doelen behaalt en wat er verbeterd kan 
worden om die doelen beter te behalen. 
 
1.2.2 Onderzoeksaanpak 
 
Fase 1 – de doelstelling en een werkproces formuleren 
We zijn gestart met het opstellen van de gezamenlijke droom: wat wil de Straatalliantie samen met haar 
cliënten bereiken? Hierbij verkenden we ook welke condities ervoor nodig zijn om die droom te 
bereiken, wat de relaties zijn tussen die condities en welke aannames en bijbehorende onderbouwing 
daarbij horen. Hiervoor zijn de volgende activiteiten uitgevoerd.  
 
Expertmeetings 
We zijn begonnen met het organiseren van expertmeetings met betrokkenen van de Straatalliantie, 
ervaringsdeskundigen en cliënt-ondersteuners om samen te bepalen: 

• wat de gezamenlijke droom is van de Straatalliantie en haar cliënten (deelvraag 1); 

• welke condities er volgens betrokkenen voor nodig zijn om die gezamenlijke droom te bereiken 

en hoe die condities samenhangen (deelvraag 2 en 3); 

• op welke van deze condities de Straatalliantie invloed heeft (deelvraag 5). 

De input van ervaringsdeskundigen is hier belangrijk omdat zij ons een eerste beeld geven van de 
behoeften van de beoogde cliënten van de Straatalliantie.  
 
Literatuuronderzoek 
We hebben aanvullend literatuuronderzoek gedaan om na te gaan wat er op andere plekken bekend is 
over de condities om de geformuleerde gezamenlijke droom te verwezenlijken (deelvraag 4).  
 
Interviews met cliënten 
Na de expertmeetings en het literatuuronderzoek konden we een voorlopige eerste versie van de ToC 
van de Straatalliantie opstellen. Vervolgens zijn 16 cliënten van de Straatalliantie geïnterviewd (zie 
bijlage B voor de topiclist). Deze interviews hadden twee doelen en vallen daarom zowel onder fase 1 
als onder fase 2: 



 

 
DE STRAATALLIANTIE 
Lectoraat Armoede Interventies / Amsterdams Kenniscentrum voor Sociale Innovatie – versie 2.0 
2021 Copyright Hogeschool van Amsterdam  12 van 63 

1. Door middel van deze interviews wilden we een beter beeld te krijgen van de droom en de 
condities van de Straatalliantie, bezien vanuit het perspectief van cliënten (deelvraag 1, 2 en 3).  

2. Daarnaast wilden we nagaan of het werkproces van de Straatalliantie aansluit op de behoeften 
van cliënten, hierover meer onder fase 2.  

Om een beter beeld te krijgen van de behoeften van dak- en thuisloze mensen in Amsterdam hebben 
we het eerste deel van de interviews vormgegeven als een klantreis. We hebben de deelnemers 
gevraagd hoe zij dakloos werden, of zij toen hulp zochten, bij wie, waarmee zij geholpen wilden worden, 
hoe zij die hulp ervaren hebben en hoe zij uiteindelijk bij de Straatalliantie terecht zijn gekomen. Door 
de ervaringen van de deelnemers centraal te stellen en de gebeurtenissen chronologisch uit te vragen 
stellen we niet het aanbod van hulp in Amsterdam centraal, maar de behoefte van de deelnemers. Doel 
daarvan was om beter te begrijpen hoe en waarom deelnemers bij de Straatalliantie terecht kwamen.  
    
Fase 2 – het werkproces vergelijken met de huidige stand van zaken 
In fase 2 gingen we na hoe ondersteuning door de Straatalliantie werd vormgegeven in 2020, zowel qua 
inrichting (spreekuren, locatie, etc.) als qua methodisch handelen. Daarnaast onderzochten we welke 
ontwikkelingen wenselijk zijn in het werkproces van de Straatalliantie en op het gebied van 
deskundigheidbevordering van ondersteuners. 
 
Interviews met cliënten 
In de interviews met cliënten vroegen wij ook naar hun ervaringen met de centrale onderdelen van het 
werkproces van de Straatalliantie. We vroegen de deelnemers of ze deze onderdelen herkennen en 
hoe zij de Straatalliantie daarin waarderen. Na het eerste deel van het interview dat heel open was, was 
dit tweede onderdeel meer gestructureerd en toetsend.  
 
Interviews en documentonderzoek 
Op basis van bestaande documenten over de werkwijze van de leden van de Straatalliantie en door 
middel van diepte-interviews met betrokkenen beschreven we de best practices van de leden van de 
Straatalliantie (deelvraag 6 en 7). Daarnaast gingen we na wat er nog meer nodig is om de gestelde 
doelen uit fase 1 te bereiken (deelvraag 9). Het documentonderzoek is ook gebruikt om te verkennen of 
we iets kunnen zeggen over de omvang van de potentiële doelgroep van de Straatalliantie. In de eerste 
fase is de doelpopulatie van de Straatalliantie geëxpliciteerd door te verkennen wie zij wil ondersteunen 
en in welke omstandigheden. In de tweede fase gingen we na welke registratiesystemen of 
onderzoeken een beeld kunnen geven over de omvang van die populatie in Amsterdam. Deze 
bevindingen zijn niet opgenomen in deze rapportage maar apart gecommuniceerd met de projectleider 
van de Straatalliantie. 
 
Fase 3 - doorontwikkeling 
Naast deze rapportage maken we samen een opzet om te testen of deze uitkomsten behaald worden. 
Deze evaluatie ontwikkelen we op zo’n manier dat de Straatalliantie dat na het onderzoek zelf ook kan 
blijven doen. Het opstellen van doelen en prioriteiten (deelvraag 7), toetsen (deelvraag 8) en bijstellen 
van de aanpak (deelvraag 9) is een langdurig proces van iedere keer weer verbeteren en bijstellen. Het 
doel van het onderzoek hierbij is om de Straatalliantie de vaardigheden en instrumenten aan te reiken 
om dit zelf te gaan doen. We zullen dus aanbevelingen doen voor wenselijke ontwikkelingen zoals 
geformuleerd in punt 4 en 5 van de opdrachtomschrijving. Echter, deze aanbevelingen zijn altijd maar 
beperkt houdbaar en daarom leren we de Straatalliantie ook hoe zij zelf hun doelen kunnen bijstellen en 
toetsen en de aanpak kunnen verbeteren. Zo hebben we geprobeerd recht te doen aan het dynamische 
karakter van een organisatie in ontwikkeling in een turbulente maatschappelijke context.   
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In het onderzoek is ook aan bod gekomen wat cliëntondersteuning is volgens nationale en 
internationale literatuur; hoe cliëntondersteuning nu wordt vormgegeven; welke ontwikkelingen 
wenselijk zijn in het werkproces van de Straatalliantie en de randvoorwaarden voor het uitvoeren van 
dat werkproces; en welke ontwikkelingen wenselijk zijn op het gebied van deskundigheidbevordering 
van formele en informele ondersteuners. Hoe we deze wensen van de Straatalliantie een plaats hebben 
gegeven in het onderzoek staat beschreven in bijlage C.  
 
1.2.3 Wat dit onderzoek is maar ook wat het niet is 
De organisaties onderliggend aan de Straatalliantie willen hun gezamenlijke kennis beschikbaar stellen 
voor vergelijkbare organisaties in Nederland. Bovendien moeten zij laten zien wat zij waard zijn om hun 
meerwaarde en daarmee bestaansrecht te kunnen aantonen. In dit proces heeft de Straatalliantie een 
besluit genomen: zij hebben ervoor gekozen om éérst goed te beschrijven wie zij zijn en wat ze doen 
voordat zij hun meerwaarde door middel van evaluatieonderzoek aantonen. Eigenlijk is dat niet meer 
dan logisch: het heeft weinig zin de meerwaarde van een dienst aan te willen tonen voordat je kan 
vertellen wat die dienst precies inhoudt (Rossi, Lipsey, & Freeman, 2004). Maar toch is dat wat er vaak 
gebeurt. Uit een evaluatie blijkt een pilot een groot succes, maar zodra deze in reguliere processen 
ingepast moet worden of naar een andere context vertaald moet worden, blijkt dat niemand eigenlijk 
echt kan zeggen wát er dan ingepast of vertaald moet worden (Pawson & Tilly, 1997). Kortom, het is 
niet duidelijk wat de essentie van de pilot is. De Straatalliantie was zich hiervan bewust en heeft daarom 
met dit onderzoek deze eerste stap gedegen genomen: er is beschreven wat de essentie is van de 
Straatalliantie aanpak. 
 
Het doel van dit onderzoek was niet om na te gaan of de aanpak van de Straatalliantie ‘bewezen 
effectief is’. Interventies die voldoende causale bewijskracht hebben om ze bewezen effectief te 
noemen moeten goed omschreven, theoretisch onderbouwd en in de praktijk getoetst zijn en bovendien 
moet er aangetoond zijn dat de interventie beter is dan geen of een andere interventie (van Yperen, 
Veerman, & Bijl, 2017). Dergelijk onderzoek vormt de vijfde en bovenste trede van de “effectladder”: 
een ladder waarop de bewijskracht van de effectiviteit van een interventie ingedeeld kan worden. Toch 
hebben we met dit onderzoek aanzienlijke stappen genomen. We zouden kunnen zeggen dat de eerste 
twee treden zijn beklommen en dat we op de derde trede staan. Door de beschrijving van de ToC 
hebben we de aanpak op papier gezet: de doelgroep, aanpak en randvoorwaarden zijn beschreven en 
door explicitering is de werkwijze van de aanpak te begrijpen en gemakkelijker overdraagbaar. 
Daarnaast hebben we aannemelijk gemaakt dat de aanpak effectief is door gebruik te maken van 
eerder onderzoek dat de effectiviteit van delen van de aanpak onderschrijft. Zo is er al een stevige body 
of knowledge over de specifieke kenmerken en behoeften van mensen die in Nederland en specifiek in 
Amsterdam op straat komen (van Laere, de Wit, & Klazinga, 2009; van Straaten et al., 2012). Ook de 
presentiebenadering (Brinkman, 2004; Rensen, Arum, & Engbersen, 2008) en de belangrijkste 
kenmerken van onafhankelijke cliëntondersteuning (VNG, 2017; Koepel Adviesraden Sociaal Domein, 
2021) zijn eerder al op hun werking onderzocht. Tenslotte hebben we ook de eerste aanwijzingen voor 
de effectiviteit van de interventie getoetst. Dit hebben we gedaan door te onderzoeken of er positieve 
veranderingen zijn voor cliënten van de Straatalliantie op relevante uitkomstmaten, door na te gaan wat 
cliënten zelf zeggen over de rol van de Straatalliantie hierin (in bijlage D wordt de waarde die kan 
worden toegekend aan deze interviews verder toegelicht). Om de effectiviteit van de Straatalliantie 
aanpak verder aan te kunnen tonen zijn er cijfers nodig die aantonen in hoeverre de doelgroep wordt 
bereikt, hoeveel cliënten tevreden zijn en in hoeverre de doelen van de Straatalliantie worden bereikt. 
Als hierbij de cliëntenpopulatie van de Straatalliantie vergeleken zou worden met een controlegroep, of 
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een semi-controlegroep, zoals een vergelijkbare doelgroep in een stad zonder dergelijke ondersteuning, 
zou de aanpak volledig bewezen effectief genoemd mogen worden (van Yperen, Veerman & Bijl, 2017). 
 

1.3 Leeswijzer 
We hebben voor het schrijven van deze rapportage keuzes gemaakt in de bewoording die wat 
toelichting behoeven. Hoewel er tijdens het schrijven van deze rapportage officieel nog geen sprake is 
van “de Straatalliantie” hebben we er in deze rapportage toch voor gekozen om de drie samenwerkende 
organisaties wel als zodanig te benoemen. De eerste reden hiervoor is praktisch: het komt de 
leesbaarheid ten goede als we kunnen spreken over één organisatie in plaats van herhaaldelijk de drie 
organisaties op te sommen. De tweede en belangrijkste reden is de opdracht voor dit rapport: de 
attituden en werkwijzen van de Straatalliantie inzichtelijk maken. We zouden niet aan deze opdracht 
kunnen voldoen wanneer wij een onderscheid blijven maken tussen de organisaties. Een tweede keuze 
betreft de benaming van de eindgebruikers en de potentiële doelgroep van de Straatalliantie. MDHG, 
Bureau Straatjurist en de Daklozenvakbond hebben ieder een eigen benaming voor de doelgroep, die 
reflecteert hoe zij naar mensen kijken. In deze gezamenlijke rapportage is het niet mogelijk die 
verschillende benamingen te gebruiken. Daarom is in overleg met de Straatalliantie gekozen voor 
‘cliënt’ als het gaat om mensen die cliëntondersteuning ontvangen van de Straatalliantie en dak- of 
thuisloze als er over de potentiële doelgroep van de Straatalliantie in het algemeen gesproken wordt. 
 
De opbouw van deze rapportage 
Dit rapport bestaat uit zes hoofdstukken, opgebouwd volgens de logica van een ToC. Het volgende 
hoofdstuk presenteert de ToC, daarna volgt in hoofdstuk drie een beschrijving van de behoeften van de 
cliënten van de Straatalliantie. In dit hoofdstuk hebben we nadrukkelijk de ervaringen van de cliënt 
centraal gesteld in plaats van het aanbod van de organisatie. Dit hebben we gedaan door na te vragen 
hoe cliënten dakloos werden, welke hulpbehoeften zij toen hadden, welke ervaringen met hulpverlening 
zij daarbij hadden en hoe dat leidde tot een behoefte aan onafhankelijke cliëntondersteuning. In 
hoofdstuk vier worden twee centrale onderdelen van de strategie van de Straatalliantie toegelicht: de 
presentiebenadering en de centrale kenmerken van onafhankelijke cliëntondersteuning. Deze 
kenmerken zijn: toegankelijkheid, onafhankelijkheid, integraliteit, beschikbaarheid en bekendheid. De 
beschrijving bestaat uit een toelichting van de begrippen en ervaringen van cliënten op deze punten met 
de Straatalliantie. Hoofdstuk vijf beschrijft vervolgens de concrete aanpak van de Straatalliantie aan de 
hand van vier rollen die worden aangenomen door de medewerkers van de Straatalliantie: die van 
vertaler, adviseur, mediator en belangenbehartiger. De ervaringen van cliënten met de verschillende 
rollen worden beschreven. Daarnaast gaan we kort in op ervaringen van ketenpartners in hun 
samenwerking met de Straatalliantie. In hoofdstuk zes staan we uitgebreider stil bij de opbrengst van de 
Straatalliantie: wat wil zij bereiken? Op basis van jaarverslagen en gesprekken met bestuurders van de 
organisaties uit de Straatalliantie geven we een eerste beeld van de huidige ontwikkeling van de 
Straatalliantie ten opzichte van haar ToC. Welke onderdelen van de strategie en interventie worden al 
ingezet? Tot slot reflecteren we in hoofdstuk zeven op de bevindingen: wat zijn de krachten en 
mogelijkheden voor doorontwikkeling van de Straatalliantie?
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2. De Theory of Change van de Straatalliantie 
De Theory of Change (TOC) van de Straatalliantie is opgesteld op basis van werksessies met de werkgroep en 
interviews met drie ervaringsdeskundigen. Het beschrijft de impact die de Straatalliantie wil maken in de 
maatschappij. De TOC brengt daarbij in kaart welke doelen zij nastreeft en de strategie die hieronder ligt, welke 
activiteiten hierbij horen en aan welke behoeften zij daarmee probeert te voldoen. Hieronder beschrijven we kort 
het doel en de onderdelen van de TOC. De TOC is opgenomen in bijlage E. 

  

Doel en bruikbaarheid 
Een TOC beschrijft ten eerste op hoofdlijnen de aanpak van een organisatie. Wat zijn de werkzame 
bestanddelen in de werkwijze, en welke stappen worden gezet om de beoogde doelstelling van de 
organisatie te bereiken? De TOC is nadrukkelijk een ‘levend’ document. Dit betekent dat het document 
in de basis de werkwijze van de Straatalliantie beschrijft, maar ten alle tijden aan verandering 
onderhevig mag of kan zijn. Dit is dan ook een van de doelen van een TOC; het document wordt zo 
gebruikt om de werkwijze te evalueren en bij te stellen. Steeds wordt gekeken of de impact – dit is de 
droom van de Straatalliantie – nog wordt bereikt, namelijk ‘alle (dreigend) dak- en thuislozen in 
Amsterdam zijn in staat om hun eigen doelen en behoeften te formuleren en hierin te voorzien’. 
  
Impact 
Zoals hierboven beschreven, staat de impact voor de droom van de Straatalliantie. Het is van belang 
dat de impact hier is geformuleerd vanuit het perspectief van de doelgroep en niet vanuit de werkwijze 
van de organisatie zelf. Dit is belangrijk omdat het hier gaat om het ideale toekomstperspectief voor de 
doelgroep. De Straatalliantie is hierin een belangrijke speler, maar uiteindelijk niet de enige organisatie 
die hierop van invloed is. De TOC kan dan ook aangevuld worden met samenwerkende organisaties, 
om zo in kaart te brengen wie op welke manier invloed heeft op de droom en hoe samenwerkingen een 
versterkende werking op de impact hebben. Ook hierom is de TOC een ‘levend’ document dat telkens 
uitgebreid kan worden.   
 
Outcomes 
Outcomes kunnen opgevat worden als de gewenste effecten op de doelgroep door de aanpak van de 
Straatalliantie. Het is van belang hier meetbare indicatoren bij te formuleren zodat deze effecten steeds 
weer opnieuw getoetst kunnen worden: sorteren we nog steeds het effect wat we beogen met onze 
aanpak? Wanneer blijkt dat bij het meten van de indicatoren niet het gewenste resultaat wordt bereikt 
moeten de interventies dus worden bijgesteld. We gaan in hoofdstuk 7.5 dieper in op de outcomes en 
hoe deze in de toekomst gemeten zouden kunnen worden. 
 
Interventie 
In het onderdeel dat we de interventie noemen, staat beschreven welke rollen de medewerker van de 
Straatalliantie op zich kan nemen bij het uitvoeren van zijn of haar werkzaamheden. Dit zijn de 
interveniërende rollen: vertaler, adviseur, mediator en belangenbehartiger. Bij deze rollen horen 
verschillende werkzaamheden die met elkaar verbonden zijn. Dit zijn de taken die de medewerker van 
de Straatalliantie heeft met als doel de effecten (outcomes) die een niveau hoger zijn opgesteld te 
sorteren.  
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Strategie 
De strategieën in de TOC refereren aan de onderliggende theorie die ten grondslag ligt aan de 
werkwijze van de Straatalliantie, in dit geval de presentiebenadering en de onafhankelijke 
cliëntondersteuning. Deze elementen kunnen gelezen worden als de strategieën of werkzame 
bestanddelen op basis waarvan de interventies succesvol kunnen worden ingezet. Het zijn dus 
strategieën die worden ingezet om de rollen te versterken en bestendigen.   
 
Probleem 
Dit zijn de verschillende problemen waar de doelgroep tegenaan kan lopen wanneer zij dak- en/of 
thuisloos zijn. De problemen staan door middel van pijlen in verbinding met de rollen vertaler, adviseur, 
mediator en belangenbehartiger. Dit laat zien hoe een medewerker in de rol van bijvoorbeeld mediator 
een oplossing kan bieden voor het probleem van de hoge drempel die dak- en thuislozen ervaren om 
aan te kloppen bij reguliere hulpverlening, zorg en gemeente. Bij de rol mediator horen dan weer 
verschillende werkzaamheden. In dit geval is de taak ‘doorverwijzing naar ketenpartners’ bijvoorbeeld 
passend bij de oplossing voor het hierboven genoemde probleem. Zo zijn de problemen waar de 
doelgroep tegenaan loopt volledig in kaart gebracht en steeds verbonden aan de interventies die 
onderdeel uitmaken van de werkwijze van de Straatalliantie.  
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3. Behoeften van dak- en thuislozen in Amsterdam 
in beeld 

In dit hoofdstuk staan de hulpbehoeften en ervaringen met hulp van de cliënten van de Straatalliantie centraal. Om 
hier een beeld bij te krijgen beschrijven we de klantreis van een aantal deelnemers. Daarbij staan we stil bij de 
oorzaak van hun dakloosheid, hun hulpbehoeften op gebied van huisvesting en leefgebieden, hoe zij in hun 
zoektocht naar de juiste hulp de Straatalliantie tegenkwamen en wat zij daar vonden (soms in tegenstelling tot 
andere organisaties). Daarna wordt er verder uitgezoomd en beschrijven we overkoepelend welke oorzaken van 
dak- en thuisloosheid naar voren zijn gekomen, welke behoeften deelnemers articuleerden, waarbij ze hulp zochten 
en voor welke hulp ze daarbij specifiek aanklopten bij een onafhankelijke cliëntondersteuner van de Straatalliantie.  

 

3.1 Casusbeschrijvingen 
Cliënten van de Straatalliantie is gevraagd naar hun behoeften aan ondersteuning. Daarbij zijn we 
uitgegaan van het perspectief van de cliënt: wat is er met hen gebeurd toen zij dakloos werden? Waar 
hadden zij toen behoefte aan? Wie heeft hen daarbij geholpen en wat waren de ervaringen in die 
hulpverlening? Hoe kwamen zij bij de Straatalliantie terecht en wat vonden ze daar? Het startpunt van 
het gesprek betrof dus niet ervaringen met de Straatalliantie, maar de gehele klantreis vanaf het 
moment dat een deelnemer dakloos werd. Zo kan de ervaring met de Straatalliantie in zijn context 
begrepen worden. De volgende casussen illustreren de klantreis van vijf verschillende deelnemers. 
 
Zelfredzaam en dakloos 
Jan is sinds ongeveer een jaar dakloos en heeft veel hulp gezocht, maar had vaak het gevoel dat hij 
niet in aanmerking komt voor de hulp. Voordat hij dakloos werd, stapelden problemen zich op: 
gezondheidsproblemen (een burn-out en gebitsproblemen), verlies van zijn vader en een woning die 
eigenlijk te duur was. Toen Jan dakloos werd, ging hij langs bij alle instanties die hij kon vinden. De 
gemeente gaf aan dat hij te zelfredzaam was en dus niet in aanmerking kwam voor hulp en opvang. 
Iemand van rechtsbijstand raadde hem aan om contact op te nemen met Centram voor zijn schulden. In 
eerste instantie werd Jan niet toegelaten bij Centram, maar dat werd later herzien. Via Centram kwam 
hij bij de voedselbank. Bij andere organisaties kwam Jan niet in aanmerking voor ondersteuning, of 
klikte het niet. Dat was bijvoorbeeld bij maatschappelijk werk bij Centram en Puur Zuid. Bij de 
Regenbooggroep zocht hij een buddy, maar door moeizaam contact met een coördinator besloot hij dat 
te laten voor wat het is. Volgens Jan kwam hij ook niet in aanmerking voor psychologische hulp en 
behandeling voor een verslaving, omdat zijn situatie te instabiel zou zijn. Jan heeft nu een of twee keer 
per maand contact met een trajecthouder van de gemeente. 
 
 “Maar dat is ook hartstikke misgelopen. En ik vond dat ook pijnlijk want vorig jaar was ik zelf een buddy 
voor de Regenbooggroep. Dus weet je, ja, ik was heel betrokken in de maatschappij maar op het 
moment dat ik uitviel, voelde ik opeens, jij bent absoluut niet welkom.”  
 
Jan huurt een kamer zonder ingeschreven te staan op dat adres, hij staat op de wachtlijst voor 
maatschappelijke opvang. Voor zijn inschrijving bij de gemeente kreeg hij laatst een ultimatum: de 
volgende keer bij verlenging moet hij ofwel een postadres opgeven (hij wil zijn huidige verblijfplek niet 
doorgeven), ofwel zich uitschrijven. Hij is nooit in een opvang geweest. Jan heeft advertenties in de 
supermarkt opgehangen voor onderdak voor zichzelf en zijn kat. Iemand bood een kamer aan, daar 
heeft hij tot januari gewoond. Hij werd op die plek erg gestrest door conflicten met de verhuurder die 
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steeds dreigde hem weg te sturen. Daarna vond Jan de kamer waar hij nu woont via een 
facebookpagina: Amsterdam Durf te Vragen. Jan voelt zich er thuis, hij heeft goed contact met de 
verhuurder en zou graag blijven. Echter, nu de trajecthouder van de gemeente begon over het 
postadres, twijfelt hij. Haar dringend advies is om een woonplek te vinden waar hij zich ook kan 
inschrijven. Maar hij is niet toe aan een verhuizing, want dat veroorzaakt ontzettend veel stress en hij is 
al twee keer verhuisd binnen een jaar.  
 
“Als ik werk, dan misschien is het gemakkelijker om te verhuizen. Ik ben nu twee keer verhuisd in één 
jaar, ik kijk er echt niet naar uit.” 
 
Jan wil graag beter worden en starten met een re-integratietraject, zodat hij weer kan gaan werken. Hij 
heeft een goede coach gevonden bij UWV. Hij is voorzichtig begonnen met wat werk; drie jaar lang 
‘deed zijn hoofd het absoluut niet’. Sinds enkele maanden werkt hij een paar uur, voor een kleine 
startup. Jan hoopt dat ze hem gaan betalen. Hij bouwt in ieder geval aan zijn portfolio, waarmee hij 
mogelijk weer ander werk kan krijgen. Met de eerste drie coaches binnen het re-integratietraject had 
Jan geen goed contact. Met hulp van rechtsbijstand kreeg hij zijn huidige coach. “Niets komt vanzelf bij 
mij.” Over deze coach is hij tevreden; zij levert maatwerk. Jan heeft het gevoel dat zij zijn situatie 
begrijpt. 
 
Touchpoint MDHG 
Jan kwam de MDHG tegen via een brochure van de Regenbooggroep op het moment dat hij uit zijn 
woning zou gaan vertrekken en bij de gemeente aangemeld stond als dakloos. Hij besloot contact op te 
nemen. “Ik wist niet wat ik moest, er waren zoveel dingen.” Om te beginnen onderdak vinden. 
 
Moment of truth 
Jan kreeg veel meer hulp bij MDHG dan hij verwacht had. Om te beginnen kon hij gelijk op gesprek 
komen. Ze vertelden hem over de opvang, hielpen hem een bezwaar in te dienen tegen de beslissing 
dat hij geen toegang had tot de maatschappelijke opvang, hielpen hem advertenties te schrijven en te 
printen voor een kamer/woning. Een medewerker ging met hem mee naar het ziekenhuis voor een 
rugoperatie.  
 
 “Dat soort dingen. Het is heel fijn want (dan hoef je) tenminste niet alleen dingen te doen. Je hebt 
iemand extra om samen mee te denken.” 
 
Behoeften 
MDHG hielp Jan om na te denken over zijn problemen en mogelijke oplossingen, ze legden ook uit wat 
de opties waren. MDHG gaf hem bijvoorbeeld niet gewoon een lijst met telefoonnummers, maar legden 
daarbij ook uit wat hij erbij kon verwachten en of iets al of niet bij hem zou passen. Ook dacht de MDHG 
mee over wat hij zou willen bereiken. Jan zegt het fijn te vinden daar met iemand over te kunnen praten, 
want hij voelde zich eenzaam. MDHG hielp hem ook door te bemiddelen met andere organisaties: ze 
gingen bijvoorbeeld mee naar de gemeente voor een bezwaarschrift omdat hij geen toegang kreeg tot 
de maatschappelijke opvang. Zolang hij hulp nodig had, heeft de MDHG Jan geholpen om in ieder 
geval de weg te vinden, geeft hij aan.  
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“Ik wist niet wat ik kon verwachten. Maar ik had een heel prettig gesprek. En eigenlijk hebben zij mij 
heel erg gesteund. Met al die gesprekken en uitleg over wat er allemaal gebeurt. Zij hebben mij 
geholpen om de weg te vinden. Want je bent natuurlijk mega-gestrest in zo’n situatie en niemand legt 
iets uit. Dus het is volledig onduidelijk wat jij moet doen. Dus dat vond ik heel belangrijk.” 
 
Knelpunten 
Momenteel heeft Jan nauwelijks nog contact omdat het goed gaat met hem, en deels vanwege corona; 
je moet een afspraak maken. Daarnaast wil hij liever geen deel uitmaken van “die wereld want het is 
heel pijnlijk.” De confrontatie met drugsgebruikers. Zelf gebruikt hij geen drugs meer. 
 
Kracht van MDHG 
In het begin vond Jan het moeilijk om hulp te vragen. Maar hij voelde zich welkom bij MDHG. Hij voelde 
dat het initiatief van de medewerkers kwam. Jan ervaart de MDHG als heel toegankelijk, je kan erheen 
als er iets is. Je hoeft niet in aanmerking te komen voor de hulp; Jan valt niet onder de doelgroep van 
drugsgebruikers, maar krijgt toch hulp van de MDHG. De benadering is open en Jan heeft het gevoel 
dat er een gelijkwaardige relatie is. “Niet zoals bij een hulpverlener, dat is meestal een verticale relatie, 
ze kijken van bovenaf naar jou.” Het kantoor van MDHG voelt ook welkom. Als hij geen kamer had 
gevonden, had hij zijn kat er gelaten als ‘kantoorkat’. Er wordt ook de tijd voor hem genomen. Jan zegt 
dat hij veel praat: “Het is juist fijn dat er maar één uur is voor een afspraak, zodat ik een beetje 
compacter moet praten.” Hij schaamde zich voor zijn dakloosheid, maar hij voelde dat dat bij MDHG 
niet hoefde. Hij had het gevoel dat hij open kon zijn en dat hij als volwaardig bejegend werd.  Nergens 
anders heeft hij dat zo ervaren. 
 
 “Ik voelde mij welkom en op hetzelfde niveau. Al heb ik geen cent of slaap ik op straat, ik word 
behandeld als gelijke, als mens.” 
 
Dreigend dakloos 
Margie is niet dakloos op dit moment, maar dreigt dat wel te worden. In de afgelopen twaalf jaar heeft zij 
drie huurwoningen gehad bij drie verschillende corporaties, waarbij zij iedere keer overlast ervaarde van 
buren. Margie vertelt dat dit in haar huidige woonsituatie gepaard gaat met geweld: ze geeft aan dat zij 
mishandeld wordt en bedreigd met de dood. Margie durft overdag en ’s nachts eigenlijk niet thuis te zijn. 
Ze is bang voor dreigingen met geweld en daadwerkelijk geweld door de bovenburen, en pesterijen en 
geluidsoverlast van zowel de bovenburen als andere buren. Vaak kan ze niet slapen van de 
geluidsoverlast, als ze al thuis is. Ze komt er alleen om naar de wc te gaan, haar katten te verzorgen, 
haar telefoon op te laden en soms om te proberen te slapen. Vanwege haar ernstige slaapapneu moet 
Margie een apparaat gebruiken om te voorkomen dat ze stopt met ademhalen in haar slaap. Dat 
apparaat kan je niet mee de straat op nemen. 
Margie heeft bij alle drie de woonsituaties hulp voor de overlast gezocht bij haar woningcorporatie, de 
politie, buren, advocaten, buurtbemiddeling en HVO-Querido. De corporaties en/of de politie hebben in 
alle drie de gevallen de GGD betrokken. Deze organisaties konden haar niet helpen. De corporaties en 
de politie vonden dat het probleem bij Margie ligt en dat zij zelf de overlast veroorzaakt. Margie krijgt te 
horen dat ze niet meer mag klagen over overlast of (dreiging met) geweld en dat er voortaan niet meer 
op wordt gereageerd. De politie heeft haar aangifte van geweld een jaar geleden niet willen opnemen. 
Ook de advocaten zeggen niets te kunnen doen, zij noemen de zaak te gecompliceerd. De hulp die de 
GGD biedt tenslotte voelt voor Margie als opgedrongen en zonder meerwaarde. Margie brengt daarom 
de meeste tijd door in een café en gedurende de corona-lockdown op straat. 
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Touchpoint Bureau Straatjurist 
Een gast uit het café waar Margie veel komt, kende iemand bij Bureau Straatjurist en heeft haar 
daarnaar verwezen. Margie zocht hulp om haar woonproblemen op te lossen. Bureau Straatjurist is 
meegegaan naar de politie en dit keer is de aangifte wél opgenomen. Dat was belangrijk voor Margie, 
hoewel ze het idee heeft dat er niet echt wat mee gebeurt. Ze hoopt dat Bureau Straatjurist haar kan 
helpen om ervoor te zorgen dat de politie de aangifte serieus neemt. 
 
Moment of truth 
Margie is positief over Bureau Straatjurist omdat zij zich gezien voelt. De medewerkers nemen haar 
serieus, wat voor haar al bleek doordat ze hebben geholpen met de aangifte. Daarbij was het voor 
Margie belangrijk dat Bureau Straatjurist met haar mee ging en voor elkaar kreeg wat haar zelf niet 
lukte.  
 
Behoeften 
Bureau Straatjurist heeft Margie geholpen haar problemen op een rijtje te zetten en na te denken over 
een mogelijke oplossing. Margie heeft haar hele situatie kunnen uitleggen. Bureau Straatjurist is bij haar 
thuis geweest om erover te praten en heeft haar daarna geadviseerd om zich op één ding tegelijk te 
richten. De medewerkers helpen Margie bij het stellen van prioriteiten en geven advies over wat ze kan 
doen. Margie vindt het moeilijk om zich op één ding tegelijkertijd te richten, omdat ‘alles met alles 
samenhangt’ voor haar. “Ik ben in oorlog met meerdere buren,” zegt ze. Ze is echter blij dat ze, als een 
eerste stap, nu wel aangifte heeft kunnen doen. 
 
Kracht van Bureau Straatjurist 
Bureau Straatjurist neemt de tijd om naar Margie te luisteren, komt naar haar toe om haar verhaal aan 
te horen en te kijken wat de situatie is. Door de reacties van de medewerkers van Bureau Straatjurist 
heeft Margie het gevoel dat deze haar begrijpen, alsof ze zelf vergelijkbare ervaringen hebben. Bureau 
Straatjurist staat achter haar. Ook al kunnen de medewerkers niet met alles helpen, ze proberen wat te 
bedenken. 
 
Langdurig dakloos 
Sabine werd ongeveer 4 jaar geleden dakloos. Een groot deel van haar leven was zij verslaafd aan 
heroïne. Angst voor verantwoordelijkheid weerhield haar ervan om af te kicken. Ze ging ervan uit dat ze 
nooit een ‘normaal’ leven zou gaan leiden. Sabine woonde bij haar vader in huis, hij betaalde de vaste 
lasten en gaf haar geld. Toen haar vader naar een verzorgingshuis moest en Sabine de huur van diens 
huis niet kon betalen, kon zij niet meer in het huis blijven wonen. Zij kwam op straat terecht. Een 
vriendin hielp haar een kliniek in Engeland in te gaan, waar het haar lukte om van haar drugsverslaving 
af te komen. Daarna verbleef zij onder meer in een safe house, bij haar vriend, bij kennissen, een 
onwettig gehuurde kamer, in een tent en in nachtopvang van het Stoelenproject.  
 
Sabine ging naar de screeningsbalie Bijzondere Doelgroepen om een uitkering aan te vragen. Ze kreeg 
daar het onder dak- en thuislozen bekende ‘blauwe boekje’ waar alle nuttige adressen in staan voor 
onderdak en bijvoorbeeld persoonlijke verzorging. Zo kwam Sabine bij de Regenbooggroep, waar zij 
terecht kon voor opvang, douchen, kleding wassen en vervangen. Sinds het laatste half jaar verblijft zij, 
vanwege de coronacrisis, met haar vriend in een hotel via de Regenbooggroep. Ze staat er 
ingeschreven bij verschillende projecten voor het vinden van woonruimte. Ook doet ze twee dagen per 
week vrijwilligerswerk via deze organisatie. 
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Sabine wil meer werken dan die twee ochtenden. “Ik verveel me af en toe. En dat is gevaarlijk als 
verslaafde. Ik voelde me, als ik clean was, nutteloos (zonder werk).” Ze hoopt uiteindelijk betaald werk 
te vinden via het traject waaraan ze deelneemt bij de Regenbooggroep. Sabine heeft daarnaast 
schulden waar zij vanaf wil komen. Ze wist dat ze daarvoor terecht kon bij de Sociale Dienst, maar wilde 
dat liever niet. Mogelijk was dat omdat, zo zegt ze, deze dienst haar onder druk zette om het te regelen. 
Toen Sabine in contact kwam met de Daklozenvakbond, dacht zij in eerste instantie dat zij daar hulp bij 
haar schulden kon krijgen. Toen bleek dat dat niet zo was, heeft ze alsnog gevraagd aan de consulent 
Sociale Dienst om haar te laten plaatsen voor schuldhulpverlening.  
 
Touchpoint Daklozenvakbond 
Via haar vrijwilligerswerk bij de Regenbooggroep kwam Sabine een medewerker van de 
Daklozenvakbond tegen. Sabine geeft aan dat deze haar vertelde dat hij bij de Daklozenvakbond werkt 
en dat hij haar aanbood om haar te helpen.   
 
Behoeften 
De medewerker van de Daklozenvakbond heeft Sabine geholpen met het op een rij zetten van 
problemen en mogelijke oplossingen. Hij inventariseerde waar zij graag hulp bij wilde. Sabine heeft door 
de hulp die ze kreeg eindelijk een Digid aangevraagd, nodig voor onder meer het aanvragen van 
verzekeringen en toeslagen. “Dat soort belangrijke dingen deed ik allemaal niet. Maar als je verslaafd 
bent, zal het je een rotzorg zijn.” Vervolgens heeft Sabine samen met de Daklozenvakbond een 
zorgverzekering aangevraagd. Ze had deze niet, want ze betaalde de premie nooit. Dat had te maken 
met omslachtigheid en denken dat het te moeilijk zou zijn. “Een soort laksigheid. Gewoon wegkijken. 
Een soort angst voor dingen regelen.” De medewerker van de Daklozenvakbond heeft samen met haar 
tijdens het consult, stap voor stap, de aanvraag gedaan. Achteraf bleek het eigenlijk best eenvoudig, 
zo’n aanvraag, zegt ze. Op dezelfde manier hebben ze zorgtoeslag aangevraagd. De Daklozenvakbond 
heeft haar daarnaast aangeboden om te komen werken op de postkamer bij hen.  
 
Kracht van de Daklozenvakbond 
Door de hulp van de Daklozenvakbond heeft Sabine nu geen zorgen meer over haar schulden en 
zorgverzekering: “Buiten dat ik een huis wil, heb ik nu niet meer zoveel zorgen.” Haar contact met de 
medewerker is duidelijk en open: “Hij zegt precies wat hij bedoelt. ... Hij is heel gemakkelijk in 
communiceren. Je bent heel snel gerust dat je hem alles kan vragen.” De medewerker neemt de tijd 
voor haar en Sabine heeft het gevoel dat ze serieus wordt genomen. “Ze maken heel duidelijk dat ze 
niets doen tegen mijn wil en dat alles wat ik wil, dat ze daarmee aan de slag gaan.” En hoewel ze het 
altijd kan aangeven als ze ergens hulp bij wil, wil ze wel gaan proberen om een formulier eerst zelf in te 
vullen. Ze heeft daarin “ietsje” meer zelfvertrouwen gekregen, doordat ze gezien heeft dat het niet zo 
moeilijk is. Maar ze zegt ook dat ze er nog in moet leren. Ze heeft gemerkt dat de Daklozenvakbond 
moeite doet, bijvoorbeeld als ze eens niet op kwam dagen bij een afspraak. Ze heeft bij de organisatie 
een “veilig gevoel dat je daar kan aankloppen en dat ze er voor je zijn.”  
 
Dakloos als gezin 
Jamie woonde ongeveer drie jaar geleden weer bij zijn moeder, nadat zijn eigen woning ontruimd was 
vanwege een betalingsachterstand in de woonlasten. Toen zijn moeder overleed, kwam de huur voor 
zijn rekening, maar hij was niet in staat deze te betalen. Jamie moest het huis uit. Tegelijkertijd verloor 
Jamie’s zwangere vriendin Anna door de coronacrisis haar werk en daarmee haar huis. Het stel heeft 
toen een kleine twee jaar bij een broer van Jamie in huis gewoond, maar deze kon het niet vinden met 
Anna. Ze trokken daarna in bij een vriend van Jamie. Dit liep ook niet vanwege de drugsverslaving van 
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deze vriend. Nu verblijven Jamie en Anna bij een familielid van Jamie’s verslaafde vriend, in een totaal 
verwaarloosd huis. Het familielid is hele dagen aan het gamen.  
Jamie en Anna gingen op zoek naar hulp toen bleek dat de verhuurder van het huis hen niet wilde 
inschrijven op dit adres. Na advies van een buurvrouw vroegen zij Onder de Pannen van de 
Regenbooggroep om een briefadres. Onder de Pannen zou het gaan uitzoeken, maar reageerde 
alsmaar niet. Als Jamie belde, was er niemand bereikbaar en werd hij niet teruggebeld. Na drie 
maanden kwam een reactie: het was niet mogelijk bij hen een briefadres te krijgen. Het stel ging naar 
maatschappelijk werk, maar werd, vertelt Jamie, van de ene MaDi naar de andere doorverwezen. 
Vervolgens kwamen zij terecht bij Dynamo. Ook hier krijgen zij niet de verwachte hulp:  
“Er gebeurt niets en elke keer stellen ze dezelfde vragen. Ze hebben geen interesse in je.” 
 
Touchpoint Bureau Straatjurist 
Goed aan Dynamo vinden Jamie en Anna wél dat deze hen heeft doorverwezen naar Bureau 
Straatjurist. Bureau Straatjurist helpt goed en heeft ook doorverwezen naar andere organisaties.  
 
Behoeften  
Bureau Straatjurist helpt om problemen te ordenen. “Er zijn zoveel dingen, dat het soms door elkaar 
loopt”, zegt Jamie. Door de hulp van Bureau Straatjurist is het duidelijk wie er met welk probleem kan 
helpen. Het bureau zit bovendien instanties waarnaar doorverwezen is achter de vodden. Bureau 
Straatjurist heeft Jamie en Anna bij veel praktische zaken geholpen, zoals een inschrijving voor een 
briefadres en bij de aanvraag van zorgtoeslag. Voor andere zaken waar het stel hulp bij nodig heeft, 
heeft Bureau Straatjurist hen doorverwezen naar andere organisaties. Het gaat onder meer om het 
afsluiten van een zorgverzekering en het vinden van een woning en werk. Voor dat laatste wil Jamie 
hulp bij het opstellen van een CV. Anna wil haar buitenlandse verpleegstersdiploma laten vertalen, 
zodat zij kan gaan solliciteren naar een baan als verpleegkundige. Onder meer Samen Doen is verzocht 
te helpen met de genoemde zaken. Het Samen Doen-team zou binnen vijf weken wat laten horen, maar 
dat is nog niet gebeurd. Bureau Straatjurist heeft Jamie nu doorverwezen naar een vrijwilliger van de 
MDHG voor hulp bij het CV, helpt hem zelf met de zorgverzekering en zit het Samen Doen-team achter 
de vodden voor de rest. 
  
Kracht van Bureau Straatjurist  
Jamie en Anna zijn zeer te spreken over Bureau Straatjurist. Je kan bellen en dan wordt er meteen 
gereageerd. “Ze komen meteen in actie. Je hoeft ook nooit alsmaar te wachten op een reactie. Ze 
reageren gewoon altijd snel.” Het stel voelt zich gesteund door Bureau Straatjurist door de 
beschikbaarheid, helderheid en korte lijnen. 
 
“Je kan altijd contact met ze opnemen. Als ze iets weten, nemen ze snel contact met jou op. Ze zijn er 
duidelijk over als ze iets niet weten en verwijzen dan door. Dus je voelt je gesteund.”   
 
Jamie en Anna hebben het gevoel dat Bureau Straatjurist aan hun kant staat en daadwerkelijk helpt. 
“Ze luisteren en helpen je echt.” De medewerker die helpt denkt mee en doet moeite. “Ze probeert van 
alles. En als de situatie weer verandert, verzint ze weer iets anders." 
 
Kort dakloos 
Leon woonde jarenlang in Engeland. Daar probeerde hij een toekomst op te bouwen. Hij is echter 
gescheiden en raakte daarna verslaafd aan heroïne en cocaïne. Enkele maanden geleden kwam hij 
terug naar Nederland. Hij had methadon bij zich voor twee weken. In Engeland hadden ze gezegd dat 
hij in Nederland methadon kon krijgen bij de apotheek, op basis van een verklaring dat hij mocht reizen 
met deze medicatie. Dit bleek niet zo te zijn. De apotheek had een recept nodig. Net terug in Nederland, 
zonder huis, zonder zorgverzekering, wist Leon niet goed waar hij terecht kon. Hij vroeg op diverse 
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plekken hulp, maar werd ‘van het kastje naar de muur gestuurd’. Leon kwam zonder methadon te zitten. 
Hij kreeg ontwenningsverschijnselen en wist niet wat hij moest beginnen.  
 
Touchpoint MDHG 
Een kennis waar Leon tijdelijk verbleef, maakte een afspraak voor hem bij de MDHG, waar deze zelf 
hulp kreeg. Leon, ziek door de ontwenningsverschijnselen, kwam niet naar de afspraak, want, zegt hij, 
hij wist niet wat te verwachten. “Ik zat vast, ik was met andere dingen bezig, ik wist niet wat ik moest 
doen.” Toen de manager van de MDHG hem opbelde en tegen hem zei dat ze hem konden helpen, 
nam hij het serieus en is hij wel erheen gegaan.  
 
Moment of truth 
Voor Leon was het belangrijkst allereerst dat hij zijn medicatie zou krijgen. De MDHG is met hem 
meegegaan naar de Geïntegreerde Voorziening, waar ze hebben gezorgd dat hij naar de 
methadonverstrekking kon. MDHG heeft snel gehandeld, aldus Leon. Zonder de hulp van de MDHG 
had dit allemaal veel langer geduurd, denkt hij. “Dan was het fout gegaan.” 
 
Behoeften 
Via de Geïntegreerde Voorziening heeft de MDHG Leon behalve aan methadon geholpen met een 
zorgverzekering, bijstand, een postadres en behandeling bij Jellinek. De MDHG heeft Leon ook 
geholpen met het regelen van een nieuw identiteitsbewijs. Een paar weken geleden was hij zijn 
portemonnee en paspoort kwijtgeraakt onderweg in de tram, of misschien zijn ze gestolen, dat weet hij 
niet. De MDHG heeft een organisatie geregeld die met Leon mee kon gaan om een nieuwe ID aan te 
vragen. Hij heeft deze gisteren opgehaald. 
 
Leon verblijft sinds hij in Nederland is afwisselend bij vrienden, kennissen en zijn ouders. Hij heeft 
“gelukkig niet” buiten hoeven slapen. Het is moeilijk om mensen te vragen om een slaapplek. “Ik was 
altijd stabiel. Ik heb nooit in zo’n situatie gezeten.” Hij is op zoek naar een woning, maar heeft daar geen 
hulp bij nodig. Hij heeft inschrijfduur voor een huurwoning en denkt dat hij een goede kans maakt om 
die te vinden. Leons prioriteit ligt nu bij het vinden van werk. Bij MDHG hebben ze gevraagd of ze hem 
daarbij kunnen helpen, maar Leon heeft aangegeven dat hij dat zelf kan. Af en toe gaat hij langs bij de 
MDHG, om gebruik te maken van de computer. “Ze helpen je met alles.”   
  
Knelpunten 
Soms weten ze bij het MDHG niet direct een antwoord op zijn vragen, dat gebeurt bijvoorbeeld soms 
als een stagiair hem helpt. Dat geeft verder niet, dan zoekt Leon het zelf uit, of doen ze het samen. 
Verder biedt de MDHG Leon de hulp die hij nodig heeft, maar hij voelt zich er niet “thuis”, omdat hij zich 
niet herkent in de veelal minder zelfredzame, drugsverslaafde cliënten die er komen.  
 
Kracht van de MDHG 
Leon voelt zich gesteund door de MDHG. Alleen al toen hij zonder ID en geld zat, hij was alles kwijt. 
MDHG kwam met een oplossing. “Met elk probleem zou ik bij de MDHG beginnen, omdat ze 
onafhankelijk zijn, ze helpen jou.” De medewerkers zijn betrokken en deskundig: “Ze denken mee, 
weten waar ze aan moeten kloppen in bepaalde situaties, hebben ervaring daarmee.” Leon zegt dat je 
bij de MDHG je verhaal kwijt kan, ze luisteren naar je. Daarbij zijn ze professioneel: “Je kan het zien als 
een vertrouwenspersoon.” Je hebt ook beste vrienden of broers, aldus Leon, maar die hebben altijd een 
eigen mening. Bij de MDHG hebben ze geen oordeel. Wat hij vooral waardeert in de MDHG is dat de 
medewerkers hem niet als drugsverslaafde zien, maar als persoon. Ze begrijpen zijn situatie, komen op 
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voor zijn belangen. Hij heeft het gevoel er niet alleen voor te staan: “Je voelt je sterker, zelfverzekerd. 
Er is iemand die achter je staat. Je bent niet alleen”.  
 

3.2 Behoeften centraal 
Na deze casusbeschrijvingen kunnen we verder uitzoomen en overkoepelend kijken naar de oorzaken 
van dak- en thuisloosheid die naar voren zijn gekomen, welke behoeften deelnemers articuleerden, 
waarbij ze hulp zochten en voor welke hulp ze daarbij specifiek aanklopten bij een onafhankelijke 
cliëntondersteuner van de Straatalliantie.  
 
Oorzaken van dak- en thuisloosheid 
De deelnemers beschrijven meerdere oorzaken van armoede en dakloosheid, veelal een combinatie 
van factoren. Deze zijn terug te vinden in de binnenste ring van figuur 3.1. Eerder onderzoek laat zien 
dat de meest genoemde oorzaken van dakloosheid onder volwassenen zijn: financiële problemen, 
conflicten en breuken in persoonlijke relaties, huisuitzettingen, verslaving, ontslag van werk en 
psychische problemen (van Laere, de Wit, & Klazinga, 2009; van Straaten et al., 2012). Deze oorzaken 
komen niet alleen voort uit individuele factoren (microniveau), maar ook factoren in de interactie tussen 
mensen en voorzieningen (mesoniveau) en factoren op het niveau van economische, maatschappelijke 
en demografische ontwikkelingen (macroniveau). Op microniveau gaat het bijvoorbeeld om gedrag, 
(onvoorziene) grote levensgebeurtenissen (scheiding, overlijden van een partner of verlies van werk, 
etc.), financiële vaardigheden en geletterdheid. Oorzaken kunnen ook liggen in de interactie tussen 
mensen enerzijds en de zogenaamde systeemwereld anderzijds (het mesoniveau). Het gaat dan vaak 
over de uitwerking van wetten en regels van de overheid en daaraan gelinkte uitvoeringsorganisaties op 
het terrein van armoede en schulden, geestelijke gezondheidszorg en justitie zowel op nationaal als 
lokaal niveau. Oorzaken van dakloosheid op dit niveau kunnen te maken hebben met het niet goed 
functioneren van deze instanties, wat bijvoorbeeld kan leiden tot ontoegankelijke voorzieningen (Planije, 
Muusse, De Lange, & Kroon, 2018), onverwachte terugvorderingen van inkomsten (Kruiter & Kellerman, 
2019) en moeizame transities tussen intramurale voorzieningen en zelfstandig wonen (Advies 
Commissie Toekomst beschermd wonen, 2015). Op macroniveau zijn oorzaken van dakloosheid 
structurele inkomens- en vermogensongelijkheid en economische, maatschappelijke en demografische 
ontwikkelingen zoals de conjunctuur en recentelijk de coronapandemie (SER, 2017). Een opgang of 
neergang van de economie, zoals een verhoging of vermindering van de werkloosheid en 
welvaartsontwikkeling, zijn terug te zien in de armoedecijfers, financiële problematiek en dakloosheid 
(CBS, 2019). In figuur 3.1 zien we in de binnenste ring vooral individuele oorzaken van dakloosheid 
terug zoals verslaving, psychische klachten, het ontbreken van verblijfsdocumenten, een huis niet meer 
kunnen betalen, het overlijden van een dierbare en verblijf in detentie. Dit is inherent aan het uitvragen 
van cliënten naar de oorzaken van hun dakloosheid; zij vertellen over wat hen is overkomen en waar zij 
tegenaan liepen. De rol van het meso- en macroniveau wordt duidelijk als we kijken hoe deze 
problemen zich vertalen tot hulpbehoeften: hulpvragen gaan vaak over de interacties met zorg- en 
hulpverleningsinstanties.  
 
Behoeften 
In de tweede ring van figuur 3.1 staan de geformuleerde behoeften van deelnemers. Lang niet alle 
problemen waar dak- en thuisloze mensen mee geconfronteerd worden, vertalen zich naar 
hulpbehoeften. Heel veel problemen of dromen pakken mensen liever zelf aan. Uit eerder onderzoek 
komt naar voren dat veel dak- en thuisloze mensen behoefte hebben aan, of zich doelen stellen die te 
maken hebben met huisvesting (van der Laan et al., 2017). In eerder onderzoek had 94% van de 
ondervraagde deelnemers zo’n doel en vaak ging het dan om het vinden van een woonplek, 
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samenwonen met een partner en/of kinderen en toegang krijgen tot begeleid wonen. Ook hebben dak- 
en thuisloze mensen vaak doelen die gaan over financiële zaken (84%), bijvoorbeeld afbetaling van 
schulden, het inkomen vergroten en sparen. Werk vinden en behouden of een vorm van dagbesteding 
(vrijwilligerswerk) vinden werd door twee op de drie deelnemers genoemd als doel (66%). Doelen op 
het gebied van lichamelijke gezondheid, zoals verminderen of stoppen van middelengebruik, mondzorg 
en aankomen of afvallen in gewicht werden door 63% van de deelnemers genoemd. Doelen met 
betrekking tot psychische gezondheid (41%) en sociale relaties (42%) werden minder vaak genoemd 
door mensen die feitelijk dakloos zijn.  

Ook bij de deelnemers aan dit onderzoek zien we dat bijna alle deelnemers op zoek zijn naar 
een stabiele woonplek, een enkeling heeft deze al in het vooruitzicht. In het verlengde hiervan wordt 
ook gesproken over andere sociaaleconomische zekerheden: bed, bad en brood; dagopvang; werk en 
inkomsten. Andere behoeften hebben te maken met de mate van sociale inclusie van deelnemers: 
verblijfsdocumenten, een zorgverzekering, bankrekening, en dagbesteding. Opvallend is dat 
deelnemers in dit onderzoek nauwelijks spreken over behoeften die te maken hebben met lichamelijke 
of psychische klachten en sociale relaties, terwijl toegang tot instanties juist relatief sterk naar voren 
komt. 
 
Hulpbehoeften 
In de derde ring van figuur 3.1 staan de hulpbehoeften van deelnemers. Eerder onderzoek laat zien dat 
dak- en thuisloze mensen relatief weinig zorg en hulp krijgen, gezien hun problemen (van Laere, de Wit, 
& Klazinga, 2009). De meeste mensen krijgen wel een vorm van maatschappelijke ondersteuning 
(83%), zoals sociaal werk, ondersteuning door de sociale dienst, schuldhulpverlening of dag- en/of 
nachtopvang. Daarnaast krijgt slechts zo’n 27% van de mensen een vorm van medische ondersteuning 
door een huisarts, verslavingszorg, GGZ of de GGD. Gevraagd naar hun ideeën over verbeteringen 
voor voorzieningen, reageerden de meeste deelnemers dat zij zouden willen dat er een plek was waar 
ze terecht konden voor al hun maatschappelijke en medische problemen, actieve ondersteuning voor 
financiële problemen en urgentie voor huisvesting en werk. Ook in het onderzoek van Van Laere en 
collega’s gaven deelnemers aan dat je verbaal sterk moet zijn om te krijgen wat je wilt bij 
dienstverleners, en gaven deelnemers aan dat ze behoefte hebben aan duidelijke informatie over waar 
ze terecht kunnen met welke problemen (van Laere, de Wit, & Klazinga, 2009; p.6).  

In het huidige onderzoek blijken de hulpvragen van deelnemers eveneens vaak te gaan over de 
toegang tot instanties. Bij deze instanties zoeken zij voornamelijk hulp voor de eerdergenoemde 
behoeften die betrekking hebben op huisvesting (urgentiebewijs wonen; toegang tot opvang) en 
financiën (aanvraag uitkering; hulp bij beslag of het inhouden van een uitkering; hulp bij schulden). De 
hulpvragen gaan ook over de toegang tot die instanties. Het kan dan gaan om juridische problemen, 
zoals een afwijzing van een uitkering en problemen met regiobinding. Daarnaast noemen deelnemers 
behoefte aan overzicht in het hulpaanbod en toegang tot hulpverlening (verwijzing voor hulpverlening; 
meegaan naar afspraken; bemiddeling in trage/moeizame processen) en het invullen van formulieren, 
dan wel voor financiële zaken of om toegang te krijgen tot ondersteuning. 
 
Behoefte aan onafhankelijke cliëntondersteuning 
Eerder onderzoek laat zien dat de meeste onvervulde hulpbehoeften van dak- en thuisloze mensen te 
maken hebben met huisvesting, mondzorg en het vinden van werk; bijna de helft van de ondervraagde 
mensen uit een onderzoek van Van Straaten en collega’s (2012) heeft een onvervulde hulpbehoefte op 
dit gebied. Daarnaast geeft ruim een vijfde van de ondervraagden aan een onvervulde hulpbehoefte te 
hebben bij financiën, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid en dagbesteding. In dit 
onderzoek gaat het om mensen die toegelaten zijn tot de maatschappelijke opvang en daarom betreft 
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het waarschijnlijk een onderschatting van de onvervulde hulpbehoeften van de totale populatie dak- en 
thuisloze mensen in Amsterdam.  

In de vorige paragraaf beschreven we een eerder onderzoek waarin bleek dat dak- en thuisloze 
mensen graag naar een plek toe zouden willen kunnen gaan waar zij duidelijke informatie kunnen 
krijgen over beschikbare ondersteuning. Onafhankelijke cliëntondersteuning, zoals geformuleerd in 
Artikel 1.1.1. van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is hiervoor bedoeld. Hierin wordt 
onafhankelijke cliëntondersteuning beschreven als: Onafhankelijke ondersteuning met informatie, 
advies en algemene ondersteuning die bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en 
participatie en het verkrijgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening op het gebied van 
maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en 
inkomen. Volgens de Memorie van Toelichting moeten cliëntondersteuners onafhankelijk handelen van 
de belangen van bijvoorbeeld de organisatie waarvoor zij werken, de gemeente en hulpverleners en 
zich richten op zoveel mogelijk aspecten van ondersteuning op een manier die passend is bij de 
specifieke behoeften van de doelgroep.  
 
Het huidige onderzoek laat zien dat deelnemers voor een aantal hulpbehoeften specifiek de hulp 
opzoeken van de Straatalliantie, die hen onafhankelijke cliëntondersteuning biedt (de vierde ring van 
figuur 3.1). Uit de resultaten blijkt dat deelnemers de hulp van een onafhankelijke cliëntondersteuner 
zoeken wanneer zij: 

- Niet weten niet hoe ze verder moeten door onvoldoende zicht op mogelijkheden en 

oplossingen; 

- Procedures of toelatingseisen niet begrijpen; 

- Onjuiste, incomplete of onduidelijke informatie ontvangen; 

- Geen toegang krijgen tot benodigde ondersteuning of voorzieningen; 

- Niet verder komen door trage behandeling van (aan)vragen en/of lange wachttijden; 

- Weinig vertrouwen ervaren in de werkrelatie door negatieve bejegening of afspraken die niet 

nagekomen worden; 

- Een conflict hebben met een hulpverlener/zorgaanbieder of gemeente over ondersteuning. 

Deze hulpbehoeften betreffen een andere soort van hulp dan de eerdergenoemde behoeften in de 

derde ring van figuur 3.1. Hierin lijkt een citaat van de eerste deelnemer in dit hoofdstuk de essentie 

mooi te vatten: 

“Ik wist niet wat ik kon verwachten. Maar ik had een heel prettig gesprek. En eigenlijk hebben zij mij 
heel erg gesteund. Met al die gesprekken en uitleg over wat er allemaal gebeurt. Zij hebben mij 
geholpen om de weg te vinden. Want je bent natuurlijk mega-gestrest in zo’n situatie en niemand legt 
iets uit. Dus het is volledig onduidelijk wat jij moet doen. Dus dat vond ik heel belangrijk.” 
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Figuur 3.1. Oorzaken van dak- en thuisloosheid, behoeften, hulpbehoeften en behoeften aan onafhankelijke 
cliëntondersteuning van dak- en thuisloze Amsterdammers.   
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4. De strategie van de Straatalliantie 
In dit hoofdstuk lichten we onafhankelijke cliëntondersteuning en de presentiebenadering toe, twee belangrijke 
onderdelen van de strategie van de Straatalliantie. De beschrijving bestaat uit een toelichting op de begrippen en 
een verslag van de ervaringen van cliënten van de Straatalliantie op deze punten. Doel van dit hoofdstuk is om 
inzichtelijk te krijgen wat er goed gaat en wat er nog beter kan.  

 

4.1 Onafhankelijke cliëntondersteuning 
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning heeft bepaald dat alle gemeenten aan al hun bewoners 
onafhankelijke cliëntondersteuning moeten bieden (artikel 2.2 lid 4 Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning 2015). Dit betekent dat de Gemeente Amsterdam ook voor de dak- en thuisloze mensen 
in de stad moet zorgen voor onafhankelijke cliëntondersteuning. Artikel 1.1.1. van de wet definieert 
cliëntondersteuning als:  
 
Onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies en algemene ondersteuning die bijdraagt aan het 
versterken van de zelfredzaamheid en participatie en het verkrijgen van een zo integraal mogelijke 
dienstverlening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, 
onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen. 
 
Kenmerken van onafhankelijke cliëntondersteuning 
De Memorie van Toelichting geeft aan dat deze ondersteuning toegankelijk, onafhankelijk, integraal, 
beschikbaar en bekend moet zijn. Concreet betekent het dat de ondersteuning een algemene 
voorziening moet zijn, beschikbaar voor iedereen. Cliëntondersteuners moeten onafhankelijk handelen 
van de belangen van bijvoorbeeld de organisatie waarvoor zij werken, de gemeente en hulpverleners. 
Zij richten zich op zoveel mogelijk aspecten van ondersteuning, bijvoorbeeld op het gebied van 
maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en 
inkomen. Voor alle bewoners van een gemeente moet cliëntondersteuning aanwezig zijn, op een 
manier die passend is bij de specifieke behoeften van de doelgroep. Tenslotte moet het bij de 
doelgroep bekend zijn dat er onafhankelijke cliëntondersteuning is. Hieronder beschrijven we de 
ervaringen van respondenten op deze punten.  
 
Toegankelijk 
Toegankelijkheid wordt als volgt geduid in de WMO: Cliëntondersteuning moet een algemene 
voorziening zijn, beschikbaar voor iedereen. Cliëntondersteuning is voor een cliënt laagdrempeliger dan 
direct naar de gemeente stappen.  
 

Laagdrempeligheid 
We zijn ten eerste ingegaan op het begrip laagdrempeligheid. Doel hiervan is inzichtelijk te maken in 
hoeverre het makkelijk of moeilijk is om aan te kloppen bij de organisaties. Daarbij zijn we ook op zoek 
gegaan naar de adviezen van de respondenten over hoe de drempel naar deze ondersteuning te 
verlagen. We maken bij dit begrip een onderscheid tussen psychologische laagdrempeligheid – dus wat 
verlaagt de mentale drempels om contact op te nemen – en fysieke toegankelijkheid zoals de 
vindbaarheid van de kantoren, ruimte, privacy en het gebruik van voorzieningen.  
 

Psychologische laagdrempeligheid 
De respondenten zijn heel positief over de toegankelijkheid van de organisaties. Vrijwel alle cliënten 
geven aan dat het niet moeilijk was om aan te kloppen voor hulp bij de drie organisaties. Hier geven ze 
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een aantal redenen voor. Overwegend geven respondenten aan dat ze de organisaties heel 
toegankelijk vinden, omdat de medewerkers aardig zijn en netjes met cliënten omgaan. Een cliënt 
noemt bijvoorbeeld dat ze meteen het vertrouwen had ‘dat ze echt met je bezig zijn’. Een ander zegt dat 
hij al bij het eerste gesprek het gevoel kreeg dat hij familie was. Het feit dat een afspraak heel snel 
gemaakt is, versterkt dit gevoel van toegankelijkheid. Ook noemen enkelen dat het fijn is dat je niet 
eens in aanmerking hoeft te komen voor hulp: ‘Je kan er gewoon heen als er iets is’. Meerdere 
respondenten geven daarbij aan dat ze de medewerkers heel open vinden, ook omdat ze op hetzelfde 
niveau worden aangesproken en ‘niet uit de hoogte’. 
 
Een aantal cliënten kwam via het inloopspreekuur in de noodopvang bij de organisaties terecht. Dit 
helpt mee aan een gevoel van toegankelijkheid. Men ontmoet elkaar dan op een laagdrempelige manier 
en respondenten hoeven niet zelf de telefoon op te pakken. Ook weten medewerkers dan al wat het 
probleem is.  
 
Twee respondenten noemen de drempel van schaamte om aan te kloppen bij een van de organisaties. 
Het is in het begin erg moeilijk om hulp te vragen, zeker bij zelfredzame respondenten die gewend zijn 
alles zelf te regelen. Toch geven beide respondenten aan dat ze het nu niet meer moeilijk vinden. Dit 
komt vooral doordat zij bij het eerste gesprek hebben ervaren dat ze welkom zijn. Het initiatief kwam 
daarna ook vanuit de medewerkers en dat helpt aanzienlijk. Eén cliënt noemt dat het verschil tussen 
een hulpverlener en een medewerker van de Straatalliantie. Deze laatste wordt door hem niet als 
hulpverlener gezien en dat verlaagt de drempel tot het contact.  
 

Fysieke laagdrempeligheid 
We zijn ook ingegaan op de fysieke toegankelijkheid van de organisaties. Niet alle respondenten zijn in 
staat hier iets over te zeggen. Dit komt voornamelijk door de coronacrisis die in 2020 plaatshad; een 
aantal cliënten zijn daardoor (bijna) nooit op de kantoren van de organisaties geweest. Nu moet er een 
afspraak worden gemaakt en kan men niet zomaar langskomen. In ieder geval loopt men minder snel 
naar binnen voor een kopje koffie dan voorheen het geval was. Een aantal respondenten hebben door 
de coronacrisis dan ook enkel telefonisch contact gehad of op afspraken elders. 
 

Bereikbaarheid en ruimte 
Bij de fysieke bereikbaarheid en de ruimte in de kantoren plaatsen de respondenten een aantal kritische 
noten. Zo geeft een enkele cliënt aan dat de bereikbaarheid slecht is: ‘Met de auto of het OV kan je er 
niet makkelijk komen.’ Deze respondent geeft aan dat hij alles met de auto doet en dat kost veel 
parkeergeld. Een andere respondent zegt: ‘Het is op de deur niet goed zichtbaar dat de Straatalliantie 
hier zit, er zijn veel deurbellen en er is geen duidelijke naam op de deur’. Meerdere respondenten geven 
als tip mee dat de Straatalliantie een centraal gelegen en gemakkelijk vindbaar kantoor zou moeten 
hebben.  
 
Ook vinden verschillende cliënten dat de ruimte op de kantoren vrij klein zijn. ‘Het zou fijn zijn als de 
Straatalliantie meer subsidie krijgt, voor een goede ruimte, genoeg medewerkers en stagiairs’, geeft een 
respondent aan. Een respondent geeft aan niet zo snel te ‘blijven hangen’ voor een kopje koffie of een 
praatje. Het zijn niet zulke praktische panden. Ook hier wordt door de meeste cliënten als advies 
gegeven dat er meer subsidie moet komen, in dit geval voor grotere ruimtes. Sommige cliënten merken 
op dat de ruimtes wel knus zijn, en dat vooral de mensen belangrijk zijn en niet de omgeving.  
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Privacy 
We vroegen in dit verband ook naar het gevoel van privacy van de respondenten wanneer zij wel op 
kantoor komen voor een gesprek. Overwegend is de ervaring van cliënten dat er goed met hun privacy 
wordt omgegaan. Hier gaat het dan voornamelijk om het zorgvuldig omgaan met gegevens. 11 cliënten 
hebben hier vertrouwen in en de overige twee zijn hier niet op ingegaan. Een aantal respondenten geeft 
wel aan dat ze het onprettig vonden om hun verhaal te doen in een ruimte waar ook andere mensen 
aanwezig waren. Een respondent geeft in verband daarmee ook het advies om een groter pand te 
betrekken. Hij heeft een aantal keer een persoonlijk gesprek moeten voeren in een open ruimte: ‘Dat 
voelde niet fijn’. Ook hier weer hetzelfde advies van de respondenten: er moet meer subsidie naar 
grotere ruimtes, zeker ook in verband met privacy.  
 

Bejegening 
We vroegen cliënten ook wat hen aantrekt in de Straatalliantie. De respondenten zijn hier eensgezind 
over: medewerkers van de Straatalliantie hebben nooit een oordeel. Men voelt zich als mens 
behandeld. Eén respondent zegt het treffend: ‘Dat ze opkomen voor jouw belangen. De meeste mensen 
zien je als drugsverslaafde, een piece of shit misschien, en hier niet. Ze begrijpen het. Als je ergens 
komt, denken ze, oh het is maar een gebruiker.’ 
 
Daarnaast worden nog zaken genoemd als: men voelt zich veilig, serieus genomen, medewerkers gaan 
mee naar andere instanties, zeker daar waar conflict is en wanneer het iemand zelf niet meer lukt, ze 
begrijpen wat deze doelgroep nodig heeft en denken altijd mee. Ook noemt een aantal cliënten expliciet 
dat het heel prettig is dat er steeds één deskundige contactpersoon is. Wanneer in geval van vakantie 
of ziekte de contactpersoon verandert, dan is deze medewerker goed op de hoogte van de zaak.  
 
De bejegening door medewerkers hangt hiermee samen. Onder bejegening verstaan we de wijze 
waarop medewerkers de respondenten benaderen. We vroegen naar de ervaringen van respondenten 
met de manier waarop er met ze gepraat wordt en of ze zich thuis voelen. Eén citaat is het waard hier 
uit te lichten en vat de antwoorden goed samen: 
 
‘Open. Het is een horizontale relatie. Niet zoals bij een hulpverlener, dat is meestal een verticale relatie, 
ze kijken van bovenaf naar jou. Ik voelde mij welkom en op hetzelfde niveau. Al heb ik geen cent of 
slaap ik op straat, ik word behandeld als gelijke, als mens.’ 
 
Hoewel er ook cliënten zijn, die aangeven een gevoel van thuis volstrekt niet belangrijk te vinden – men 
wil dan gewoon ondersteuning bij de hulpvraag – is de meerderheid absoluut te spreken over het 
contact dat zij hebben met de Straatalliantie. Zij voelen zich er thuis. Wel blijft ook hier de kanttekening 
dat dit voor de coronacrisis wel meer het geval was. Er was meer mogelijkheid om van de faciliteiten 
gebruik te maken en dat zorgde ook voor meer menselijk contact.  
 

Tijd en duidelijkheid 
Alle respondenten die cliënt zijn bij de Straatalliantie geven aan dat ze het gevoel hebben dat er de tijd 
voor ze wordt genomen. Er is geen sprake van een gehaast gevoel tijdens de afspraken. Ook wordt er 
duidelijke informatie verschaft en wordt er doorverwezen als een medewerker iets niet weet. Dit geeft 
deze dan ook eerlijk aan en dit vergroot de geloofwaardigheid. Een respondent noemt ook dat ze blij is 
met de duidelijke aanwijzingen die ze kreeg bij haar eerste afspraak, namelijk ‘op één probleem 
concentreren en een logboek bijhouden’. Er zijn geen respondenten die vinden dat de Straatalliantie 
niet duidelijk is. 
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Onafhankelijk 
In de WMO wordt onafhankelijkheid als volgt gedefinieerd: De cliëntondersteuner moet onafhankelijk 
handelen van de belangen van bijvoorbeeld de gemeente en hulpverleners. We vroegen in dit verband 
aan respondenten of ze het gevoel krijgen dat de medewerker aan hun kant staat, of in andere 
woorden: Is de medewerker een bondgenoot? Meerdere respondenten geven aan dat de Straatalliantie 
echt voor ze opkomt. Dit wordt dan gemerkt door hoe snel de Straatalliantie handelt en de mate van 
vasthoudendheid. Ze zitten echt andere organisaties op de hielen, hoorden we meer dan eens. Twee 
respondenten gaan hier specifiek in op hun eigen situatie. Beide personen zijn zelf meerdere malen 
weggestuurd waar het een aanvraag bij de sociale dienst en de GGD betrof. De Straatalliantie heeft er 
vervolgens voor gezorgd dat deze aanvraag heel snel in behandeling werd genomen. Ook noemen 
meer respondenten het feit dat medewerkers meegaan naar afspraken. Er is vaak sprake van warme 
(door)verwijzing en medewerkers nemen soms de gesprekken over als er een conflict dreigt te 
ontstaan. Eén respondent vertelt bijvoorbeeld dat een medewerker met zijn schuldeisers heeft gebeld. 
Het voelde voor hem heel toegewijd. Dit versterkt het gevoel van bondgenootschap, zeker wanneer 
medewerkers snel en efficiënt resultaten boeken.  
 
Een groot aantal respondenten noemt in dit verband ook het vermogen van de Straatalliantie steeds 
een nieuwe oplossing te bedenken wanneer iets niet gelukt is. Het woord ‘creatief’ valt hier vaak. 
Volgens cliënten zoeken medewerkers ook naar oplossingen voor problemen die ze zelf nog niet eens 
in beeld hebben of waarvan ze denken dat het onoverkomelijk is. Medewerkers nemen hiervoor vaak 
zelf het initiatief. ‘Ze probeert van alles, en als de situatie weer verandert, verzint ze weer iets anders en 
ze denkt mee’, zegt een respondent hierover. Het meedenken vanuit de Straatalliantie wordt door acht 
respondenten genoemd als één van de grootste redenen dat ze het gevoel hebben dat medewerkers 
aan hun kant staan. ‘Je voelt je geen nummer’.  
 
Tot slot koppelen veel respondenten het sterke gevoel van bondgenootschap ook aan het feit dat de 
Straatalliantie onafhankelijk van andere organisaties of de gemeente opereert. Zo vertelt één cliënt die 
recentelijk dakloos is geworden: ‘Met elk probleem zou ik hier beginnen, omdat ze onafhankelijk zijn, ze 
helpen jou’. Hierdoor kunnen medewerkers naar creatieve oplossingen zoeken en buiten de lijnen 
kleuren, waar nodig. 
 
Integraal 
Onder integraliteit wordt het volgende verstaan: ‘De cliëntondersteuning probeert zich op zoveel 
mogelijk aspecten van ondersteuning te richten, bijvoorbeeld op het gebied van maatschappelijke 
ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen’ (WMO, 
2015). Wij vroegen de respondenten hierover het volgende: Heeft de medewerker een compleet beeld 
van uw vragen en/of problemen?  
 
Vrijwel alle cliënten antwoorden hier bevestigend op. Dit komt voornamelijk doordat medewerkers 
doorvragen en bij het eerste gesprek een lijst opstellen met alle hulpvragen. Een respondent vertelt 
bijvoorbeeld dat hij ook problemen had met zijn ex-partner en de opvoeding van de kinderen. Hier 
ervoer hij veel stress over. Hoewel dit niet zijn initiële hulpvraag was, heeft een medewerker vervolgens 
een gesprek met Veilig Thuis en de school van de kinderen georganiseerd en hebben ze gezamenlijk 
dit gesprek gevoerd. Dit werkte zeer mediërend en zorgde ervoor dat de respondent weer ruimte in zijn 
hoofd had om aan andere zaken te gaan werken, zoals het oplossen van schulden en een nieuwe 
woning. Bij beide zaken wordt hij ondersteund door de Straatalliantie.  
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Enkele cliënten geven aan dat ze geen behoefte hebben over alle problemen te vertellen. Ze benoemen 
de hulpvraag en daar wordt dan op ingespeeld. Dit antwoord vonden we voornamelijk bij de categorie 
zelfredzame en/of langdurige dak- en thuislozen. Dit valt daardoor goed te verklaren; zelfredzame en/of 
langdurig dak- en thuislozen hebben vaak al scherp welke specifieke ondersteuning ze nodig hebben, 
vooral diegenen die al langer ‘in het circuit’ zitten. Voor deze groep mensen geldt juist dat het fijn is dat 
ze met één specifieke hulpvraag aan kunnen kloppen en niet direct alles op tafel hoeven te leggen. Het 
is daarbij aan de medewerkers om een goed onderscheid in de doelgroepen te maken. Bij dreigend 
dak- en thuislozen en/of mensen die recent dakloos zijn geworden, is het meer van belang om een 
totaalbeeld te krijgen om zo alle hulpvragen in kaart te kunnen brengen.   
 
Een respondent geeft nog aan dat ze ‘een haarscherpe analyse’ hebben gemaakt tijdens het eerste 
gesprek over wat hij nodig had. Uit de interviews ontstaat ook het beeld dat er snel, warm en naar de 
juiste instanties wordt doorverwezen. In dit verband wordt bijvoorbeeld meerdere keren de 
schuldhulpverlening genoemd. Ook noemen de respondenten de Sociale dienst, de GGD en de 
ziektekostenverzekering en hulp bij het verkrijgen van een legitimatiebewijs, een postadres of online 
zaken regelen. Voor dit laatste kan men dan ook op de kantoren de computer gebruiken. Het is al 
eerder genoemd, maar ook bij deze vraag valt het woord ‘supermaatwerk’. Medewerkers richten zich op 
zoveel mogelijk aspecten van de ondersteuning, zo blijkt uit de interviews. 
 
Beschikbaar 
We hebben het begrip beschikbaarheid in kaart gebracht. De WMO stelt dat cliëntondersteuning 
aanwezig moet zijn voor de doelgroep (dak- en thuislozen). We hebben de respondenten dan ook 
gevraagd in hoeverre zij goed terecht konden bij de Straatalliantie: Hoe beschikbaar zijn de 
organisaties, op welke wijze hebben zij contact en wat zijn eventuele belemmeringen? 
 

Wijze van contact 
Alle cliënten geven aan dat ze de Straatalliantie goed beschikbaar vinden. De wijze van contact bestaat 
voornamelijk uit mailen of appen. Vooral het gebruik van WhatsApp wordt als prettig ervaren. 
Medewerkers reageren snel en deze vorm van contact lijkt de beste manier om elkaar zo snel en 
makkelijk mogelijk op de hoogte te houden van ontwikkelingen. Ook wordt contact via de app gebruikt 
om gewoon even bij elkaar in te checken. Eén respondent geeft aan dat ze regelmatig via WhatsApp in 
contact is met de medewerker. Deze vraagt dan even hoe het gaat, en dat wordt als heel prettig 
ervaren. Een andere respondent geeft ook aan dat hij zo het gevoel kreeg steeds in beeld te zijn. 
Ook over de mogelijkheid tot telefonisch contact zijn de meeste respondenten positief (11 van de 13). 
Wanneer er niet wordt opgenomen, worden respondenten binnen twee uur teruggebeld. Ook het feit dat 
er buiten kantoortijden met medewerkers gebeld kan worden, is heel prettig en staat voor respondenten 
in contrast met bijvoorbeeld de gemeente of andere organisaties. Een respondent zegt hierover: ‘De 
Straatalliantie werkt gewoon buiten de hele poehacultuur van doorverwijzing en gemeente’. Het gevoel 
dat er ‘supermaatwerk’ wordt geleverd en dat men ‘echt naar het probleem’ kijkt, wordt versterkt door 
deze snelle en gemakkelijke bereikbaarheid, ook buiten kantoortijden1.  
 

Drukte 
Respondenten maken ook enkele kritische kanttekeningen bij de vragen over beschikbaarheid. Twee 
respondenten geven aan dat ze het contact voornamelijk zelf moesten initiëren. ‘Soms vergeten ze je 
wel eens’. Een respondent voegt daaraan toe dat hij denkt dat medewerkers te veel mensen moeten 
helpen, dat ze het te druk hebben. ‘Ze zijn gewoon met te weinig’. Twee anderen noemen in verband 

 
1 Hierbij moet worden opgemerkt dat de wijze van contact anders is door de coronacrisis. 
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hiermee het feit dat er soms ineens een derde medewerker in het spel was die dan niet goed op de 
hoogte was van de situatie. Dit is vervelend, want dan moet iemand zijn verhaal steeds opnieuw 
vertellen en duren zaken langer. Er bestaat hiervoor wel veel begrip bij de respondenten, maar volgens 
velen is het duidelijk dat de Straatalliantie gebaat zou zijn bij meer medewerkers.  
 
Bekend 
Tot slot dient bij de doelgroep bekend te zijn dat onafhankelijke cliëntondersteuning beschikbaar is. We 
hebben respondenten die geen contact hebben gehad met de Straatalliantie, gevraagd of zij (een of 
meer organisaties van) de Straatalliantie kennen. Daarnaast kwam in een aantal interviews met cliënten 
van een organisatie van de Straatalliantie naar voren of zij al of niet bekend zijn met (een van) de 
andere organisaties of de alliantie.  
 
Van de respondenten die geen cliënt zijn van de Straatalliantie kent één respondent geen van de 
organisaties. Eén respondent kent een van de organisaties van naam en één respondent kent alle drie 
de organisaties van naam, maar deze respondenten weten niet precies wat de organisaties doen. 
 
Uit de antwoorden van cliënten van de Straatalliantie op de vraag hoe zij terecht zijn gekomen bij de 
betreffende organisatie blijkt dat een groot deel van hen is verwezen via een vriend/vriendin of een 
kennis. Een ander groot deel werd doorverwezen door een professional, vaak van een welzijnsinstantie 
en een klein deel kwam bij de Straatalliantie terecht via een flyer of 'blaadje'. Het beeld dat naar voren 
komt uit de interviews is dat de cliënten van tevoren niet bekend waren met de organisatie(s); een 
enkele respondent noemt dit expliciet.  
 
Wij hebben cliënten van de Straatalliantie gevraagd of zij hulp krijgen van (een van) de andere 
organisaties van de Straatalliantie. Voor veruit de meeste respondenten is dat niet het geval. Ook hierbij 
lijkt het alsof zij deze andere organisaties, of de Straatalliantie, meestal ook niet kennen, hoewel we hier 
niet expliciet naar gevraagd hebben. Twee respondenten zeggen concreet dat ze 'er nooit van gehoord’ 
hebben. Een andere respondent zegt ‘nee, ik denk het niet’ op de vraag of hij van een van de andere 
organisaties hulp heeft gehad. Vier respondenten kennen wel een of twee van de andere organisaties; 
twee van hen hebben daar hulp gehad en bij twee was of is sprake van contact over eventuele hulp.  
 

4.2 Presentiebenadering 
De presentiebenadering (Baart, 2004) heeft veel overlap met outreachend werken en kan begrepen 
worden als een model van outreachend werken. Binnen dit model krijgen respect, nabijheid, aandacht 
en onvoorwaardelijkheid een centrale plek. Professionals die werken volgens de presentiebenadering 
raken door hun aandachtige aanwezigheid vertrouwd met hun doelgroep en vangen signalen op over 
mogelijke problemen maar ook wensen en dromen. Tegelijkertijd gaat de cliënt de professional steeds 
meer zien als lid van de intieme kring. Het is daarom ook belangrijk dat het contact tussen de 
professional en de cliënt plaatsvindt in een informele setting en er geen maximum aantal gesprekken of 
een bepaalde termijn aan het contact verbonden is. Medewerkers van de Straatalliantie nemen meer 
tijd om te investeren in een goede relatie en vertrouwen, zij hebben veel geduld. Medewerkers van de 
Straatalliantie zetten in op het onderhouden van actief contact met cliënten, bieden hulp en 
ondersteuning en vormen een verbindende schakel naar instanties. Die hulp, ondersteuning en 
verbindende schakel zijn afhankelijk van de wensen en behoeften van de cliënt, want de medewerker 
beweegt mee met de cliënt in plaats van andersom, wanneer professionele doelen vooropgesteld 
worden.  
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Om de ervaringen van de respondenten met de presentiebenadering te achterhalen, hebben wij hen 
gevraagd of zij zich serieus genomen voelen door medewerkers, of zij zich veilig voelen bij hen, of zij 
zich gesteund voelen door medewerkers en of zij vinden dat de medewerkers geduld hebben. 
Daarnaast hebben wij hen de open vraag gesteld hoe zij de relatie met de medewerkers zouden 
omschrijven. 
 
Serieus genomen 
Alle respondenten die gevraagd zijn of ze zich serieus genomen voelen door de medewerkers van de 
Straatalliantie, antwoorden daarop positief. Bij de vraag naar voorbeelden verwijzen sommigen naar de 
manier waarop medewerkers hen bejegenen. Een recent dakloze respondent zegt: ‘Ja, ze neemt me 
serieus, omdat ze naar je toe komt en ze vraagt hoe het gaat, laten we even bijpraten, hoe is het 
geweest.’ Een andere respondent zegt dat hij zich als volwaardig bejegend voelt, wat hij vrijwel nergens 
anders zo ervaart. Een voorheen drugsverslaafde vrouw zegt: ‘Zeker. Hij heeft me nooit uitgelachen of 
iets dergelijks. Hij zegt elke keer, ik wil je overal mee helpen. Hij pusht niet, zelfs als ik zou zeggen dat 
ik geen zorgverzekering wil. Hij communiceert steeds: we gaan niets doen wat jij niet wilt.’ Anderen 
noemen de terugkoppeling die ze krijgen na gesprekken en dat men contact opneemt zodra er nieuws 
is. Tenslotte verwijzen enkele respondenten naar bepaalde acties van medewerkers, zoals meegaan 
naar de politie, of al om 8 uur ’s ochtends meegaan naar een instantie.  
 
Veilig voelen 
We hebben respondenten gevraagd of zij zich veilig voelen bij de medewerkers van de Straatalliantie. 
Alle cliënten die de vraag werd gesteld, antwoorden dat zij zich veilig voelen bij medewerkers. ‘Als ik 
ergens over twijfel of een nieuwe vraag heb, bespreek ik het meteen met haar. Ik durf haar altijd te 
bellen met vragen’ zegt een respondent uit de categorie ‘zelfredzaam’, die zich in eerste instantie 
schaamde om hulp te moeten vragen. Het veilige gevoel komt volgens een andere ‘zelfredzame’ 
respondent doordat de Straatalliantie geen oordeel velt. Het lijkt ook bij anderen een rol te spelen 
gezien hun uitspraken als ‘bij haar voel me helemaal open, ik durf alles te zeggen’ en ‘geen idee 
waardoor, het is een gevoel’. Eén respondent noemt dat de medewerker ‘recht voor zijn raap’ is, 
waardoor hij weet waar hij aan toe is. Twee respondenten zeggen zich ‘altijd’ veilig te voelen, omdat zij 
voor zichzelf kunnen opkomen en nergens bang voor zijn.  
 
Gesteund voelen 
Vrijwel alle respondenten zijn gevraagd of ze zich gesteund voelen door de medewerkers en allen 
beantwoorden die vraag bevestigend. ‘Ja, dat er iemand aan mij denkt’, zegt een respondent. Enerzijds 
komt dit gevoel door een helpende houding, zo blijkt uit de antwoorden van de respondenten: 
medewerkers die meedenken, meegaan, kijken wat nodig is, zoeken naar oplossingen en aangeven dat 
je altijd contact kan opnemen als er iets is. Anderzijds zeggen respondenten dat het zich gesteund 
voelen komt door wat de medewerkers voor hen gedaan hebben. Soms noemen zij concrete acties, 
zoals een recent dakloze man die ‘zonder ID en geld zat, alles kwijt was. Ze kwamen hier met een 
oplossing, die en die organisatie kunnen je helpen een nieuwe aan te vragen en de kosten 
voorschieten.’ Anderen verwoorden het meer algemeen: ‘door wat ze allemaal gedaan hebben’, ‘ze 
hebben me geholpen en de juiste richting opgestuurd.’ Eén respondent vat het samen met: ‘Dat is een 
gevoel wat ik heb. Ook de acties die ze genomen hebben.” 
 
Geduld 
Cliënten vinden dat de medewerkers geduld hebben, ‘veel geduld’ meestal. Veel respondenten merken 
dat de medewerker de tijd voor hen neemt. ‘Ze luistert goed en neemt alle tijd voor me’ is een typerende 
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uitspraak. Een langdurig dakloze, ‘niet zelfredzame’ respondent voegt daaraan toe dat de medewerker 
van alles voor hem doet als ze merkt dat hij zich daartoe niet in staat voelt. Eén ‘zelfredzame’ 
respondent is de enige die het geduld van medewerkers relativeert door te zeggen dat het ‘verschilt per 
persoon’. Zijn huidige contactpersoon vindt hij ‘bovengemiddeld geduldig’, omdat ze terugbelt, blijft 
helpen en zoeken, en ook tijdens het gesprek goed luistert. 
 
Naast het nemen van de tijd, spreken meerdere respondenten hun bewondering uit naar medewerkers 
voor hun omgang met drugsverslaafde cliënten. ‘Je moet heel veel geduld hebben met sommige 
mensen die daar komen’, zegt een dreigende dakloze respondent. ‘Bijvoorbeeld ze zijn high of 
agressief.’ Hij zag dat ook deze cliënten met respect werden benaderd: ‘Daarvoor heb je veel geduld 
nodig. Ik zou zelf ontploffen (lacht).’ 
 
Relatie met de medewerker 
We vroegen de respondenten hoe ze de relatie met de medewerker zouden omschrijven. Alle 
respondenten die de vraag zijn gesteld, antwoorden heel positief. Slechts enkele cliënten drukken zich 
neutraler uit en vinden de relatie ‘gewoon goed’ of ‘gewoon hulpverlener-hulpvrager’. Anderen 
benadrukken dat het om een professionele, maar wel ‘een vertrouwelijke relatie’ gaat. Een respondent: 
‘Goed, professioneel. Je kan het zien als een vertrouwenspersoon. Waar je je verhaal kwijt kunt.’ Een 
ander zegt: ’Ze is mijn luisterend oor voor zakelijke problemen, degene die correcte en duidelijke 
medewerking biedt, je het idee geeft dat ze voor je gaat. Je voelt je geen nummer.’ Aansluitend bij de 
laatste uitspraak zeggen ook enkele andere cliënten dat het een gelijkwaardige relatie is die ze hebben 
met de medewerker. Een van deze respondenten voegt daaraan toe dat hij voelt dat hij zich bij de 
medewerker niet hoeft te schamen voor zijn dakloosheid. Sommige respondenten tenslotte ervaren de 
relatie als vertrouwd, ‘net familie’, ‘alsof je haar langer kent’, of ‘een beetje tegen vriendschap aan, een 
beetje zo aan het worden, zoiets’.  
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5. De interventie: de Straatalliantie aanpak 
Om aan de behoeften van dak- en thuislozen in Amsterdam te voldoen werkt de Straatalliantie volgens de 
presentiebenadering en volgens de kenmerken van goede onafhankelijke cliëntondersteuning. In dit hoofdstuk 
beschrijven we hoe deze strategie vertaald wordt in concrete handelingen. Deze handelingen kunnen worden 
ingedeeld in vier rollen: die van vertaler, adviseur, mediator en belangenbehartiger. We zullen hieronder deze rollen 
toelichten en beschrijven wat de respondenten van het onderzoek hierover hebben gezegd.  

 
5.1 De Straatalliantie als vertaler 

De rol van de Straatalliantie als vertaler verwijst naar het verhelderen van de hulpvraag van cliënten. 
We hebben respondenten gevraagd in hoeverre medewerkers hen helpen om overzicht te krijgen over 
hun problemen en mogelijke oplossingen. Daarnaast vroegen wij hen of zij ook wel eens gesprekken 
hebben met medewerkers over hun leven, zoals wat zij willen bereiken of hoe zij met problemen kunnen 
omgaan.  
 
Problemen en mogelijke oplossingen op een rijtje 
Op verschillende manieren helpt de Straatalliantie respondenten om hun problemen op een rijtje te 
zetten en na te denken over mogelijke oplossingen. De meeste cliënten zeggen dat ze hun verhaal 
konden doen, waarop medewerkers doorvroegen, inventariseerden waar de respondent graag hulp bij 
wilde en adviezen gaven. Vier respondenten uit verschillende categorieën, waaronder een ‘zelfredzame’ 
respondent, geven aan dat de medewerker hen hielp bij het stellen van prioriteiten. Een respondent 
werd bijvoorbeeld geadviseerd zich op één ding tegelijk te richten. Respondenten kregen uitleg over de 
opties en wie waarmee zou kunnen helpen. Deze hulp schept orde in de complexe hulpvragen van 
respondenten. Een respondent: ‘Er zijn zoveel dingen, dat het soms door elkaar loopt. Nu is het 
duidelijk wie er met welk probleem kan helpen.’ Twee ‘zelfredzame’ cliënten, beide al langdurig dakloos, 
geven aan dat ze zelf wel overzicht hebben over hun problemen. 
 
Het helpen verhelderen van de hulpvraag door de Straatalliantie komt duidelijk naar voren in de 
interviews. Een respondent noemt dat de organisatie ‘ook zoekt naar oplossingen voor problemen die je 
zelf nog niet had gezien, c.q. waar je niet van had gedacht dat er een oplossing voor was’. Een andere 
respondent zegt dat hij ‘niet in een hokje past’ en daardoor niet terecht kon bij diverse instanties. Bij de 
Straatalliantie zagen ze dat de regelgeving niet voorzag in het probleem van de respondent en stelden 
ze vast wat de respondent nodig had: ‘daar kunnen ze buiten de lijntjes kleuren’. Een dreigend dakloze 
man verwoordt de rol van de Straatalliantie als vertaler: ‘Zij hebben mij heel erg gesteund. Met al die 
gesprekken en uitleg over wat er allemaal gebeurt. Zij hebben mij geholpen om de weg te vinden. Want 
je bent natuurlijk mega-gestrest in zo’n situatie en niemand legt iets uit. Dus het is volledig onduidelijk 
wat jij moet doen. Dus dat (hun steun) vond ik heel belangrijk.’ 
 
Gesprekken over het leven 
De helft van de respondenten zegt wel eens gesprekken over zijn of haar leven te hebben met de 
medewerkers van de Straatalliantie, bijvoorbeeld over ambities of omgaan met problemen. Een 
respondent geeft aan dat hij ‘ruimte voelde om doelen te formuleren, over ambities te praten’ maar 
voegt toe dat hij ‘vooral gericht was op wat hij nodig had’ en dat de medewerkers ‘in principe niet het 
initiatief namen om over andere zaken te praten.’ Een andere respondent zegt dat hij kon praten over 
zijn zorgen omtrent verwaarlozing van zijn kinderen door zijn ex-partner. Het praten over zulke 
problemen heeft ‘wel altijd verband met de hulpvraag’, zegt hij. Een dreigende dakloze cliënt geeft aan 
dat hij met de Straatalliantie kan praten over waar hij mee bezig is, waar hij staat en waar hij tegenaan 
loopt. Hij vindt dat fijn omdat hij veel vrienden is verloren: ‘Dus elke extra iemand die open staat voor 
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zo’n gesprek, helpt.’ Ook een andere respondent zegt de gesprekken als helpend te ervaren: ‘Ja, 
natuurlijk, mentaal. Je voelt je sterker, zelfverzekerd. Er is iemand die achter je staat. Je bent niet 
alleen’. De respondent waardeert het vooral dat de Straatalliantie geen oordeel geeft, in tegenstelling tot 
vrienden of familie: ‘Net als bij een psycholoog’. 
 
De andere helft van de cliënten zegt geen gesprekken over het leven te hebben met medewerkers van 
de Straatalliantie. Sommige geven als reden aan dat ze eerst bepaalde zaken geregeld willen hebben, 
zoals huisvesting en een oplossing voor de schulden, voordat ze over andere dingen of ‘over de 
toekomst’ kunnen gaan nadenken. Het zou anders ‘te veel’ worden. Eén respondent geeft aan dat ze 
dergelijke gesprekken niet met een organisatie wil hebben: ‘Daar heb ik mijn vrienden voor. Dat ga ik 
niet bij een maatschappelijk werker halen.’ Een bejaarde, langdurig dakloze man vertelt zélf tijdens zijn 
leven veel gesprekken met andere daklozen te hebben gevoerd, in de rol van vrijwilliger. Hij redt 
zichzelf wel, zegt hij. 

 

5.2 De straatalliantie als adviseur 
In de rol van adviseur beoogt de Straatalliantie cliënten te helpen om passende ondersteuning te 
verkrijgen, door het aanvragen van voorzieningen en het doorverwijzen van cliënten naar ketenpartners.  
 
Aanvraag voorzieningen 
Het merendeel van de respondenten zegt dat de Straatalliantie hen geholpen heeft met de aanvraag 
van voorzieningen, zoals een uitkering, postadres, zorgverzekering, en/of identiteitsbewijs. Afhankelijk 
van hoe zelfredzaam cliënten zijn, doet de Straatalliantiemedewerker de aanvraag, de cliënt zelf, of 
gebeurt het gezamenlijk. Een langdurig dakloze, niet zelfredzame respondent die nodig naar een dokter 
moest, bleek bijvoorbeeld geen ziektekostenverzekering te hebben, waarop de medewerker deze is 
gaan regelen. Cliënten worden voor zover mogelijk aangemoedigd dingen zelf te doen. Een respondent 
die lang drugsverslaafd was, heeft samen met een medewerker ‘stap voor stap’ de aanvraag voor een 
zorgverzekering gedaan. Ze had ‘angst om dingen te regelen’, maar het bleek eenvoudiger dan 
gedacht. Volgende keer zal ze het eerder zelf proberen, denkt ze. Meer zelfredzame respondenten 
wordt gevraagd zelf dingen te doen, zoals een formulier invullen of bellen naar een instantie, soms met 
een duidelijke instructie, of bijvoorbeeld erbij zitten als de cliënt belt. Een langdurig dakloze vindt het 
goed “om weer op eigen benen te kunnen zo meteen.” 

Doorverwijzing naar ketenpartners 
Veel cliënten noemen dat de Straatalliantie hen doorverwijst naar andere organisaties en dat zij daar 
tevreden over zijn: ‘Zij kennen de wegen.’ Een deel van de doorverwijzingen betreft de aanvraag van 
een voorziening. Een respondent werd bijvoorbeeld verwezen naar het juiste loket voor de aanvraag 
van een daklozenvoorziening. Andere respondenten kregen een doorverwijzing naar een andere 
organisatie voor hulp bij het vinden van een woning, of werk, zoals hulp bij het maken van een CV of 
deelname aan een reïntegratietraject. Een ander voorbeeld is een respondent die werd doorverwezen 
naar de Regenbooggroep om te zien of hij in aanmerking kon komen voor een buddy tegen de 
eenzaamheid. Naast ‘koud’ doorverwijzen gaan medewerkers in veel gevallen in het kader van ‘warme’ 
doorverwijzing met cliënten mee naar een andere organisatie. Hierover gaat de volgende paragraaf. 
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5.3 De Straatalliantie als mediator 
De rol van mediator houdt in dat medewerkers van de Straatalliantie met cliënten meegaan naar andere 
organisaties in het kader van een warme overdracht en dat zij bemiddelen bij conflicten.  
 
Meegaan naar en verbinden met andere organisaties 
Vrijwel alle cliënten melden dat Straatalliantiemedewerkers met hen meegegaan zijn naar of contact 
hebben opgenomen met andere organisaties. Soms is het omdat een respondent zelf niet goed weet 
wat te doen of waar hij of zij terecht kan. Een respondent die recent uit het buitenland was gekomen, 
vertelt dat hij sterke ontwenningsverschijnselen had doordat hij geen toegang tot methadon had en 
daardoor niet meer wist wat hij moest doen: ‘Ik zat helemaal vast’. De medewerker van de 
Straatalliantie is met de respondent meegegaan naar een Geïntegreerde Voorziening om verschillende 
zaken voor hem te regelen, waaronder een zorgverzekering, bijstand en toegang tot 
methadonverstrekking. Zonder deze hulp was het volgens de respondent ‘fout gegaan’ met hem. 
Andere voorbeelden waarbij medewerkers contact opnamen met andere organisaties waren het regelen 
van een kamer in een hotel voor zelfredzame daklozen en inschrijving bij de gemeente. 
 
Bemiddelen  
Vaak kan de medewerker van de Straatalliantie vanwege haar status (sneller) dingen regelen, of druk 
zetten op een organisatie. Enkele respondenten vertellen over de hulp van een medewerker bij het 
bellen met schuldeisers en het treffen van een gunstige afbetalingsregeling. Een langdurig dakloze 
respondent zegt dat de medewerker aan instanties uitlegt ‘dat hij een paar maanden niet heeft kunnen 
betalen doordat hij niets van computers snapt’. Een zelfredzame respondent: ‘Als zij bellen, hebben ze 
een bepaalde autoriteit. Ze staan je gewoon bij, weet je wel. … Met de schuldeisers zeggen ze, zeg jij 
maar niets, ik ga gewoon met hun praten. Tijdens het bellen worden voorstellen gedaan voor een 
termijnbedrag, dan proberen ze zo laag mogelijk. Ze waren toegewijd.’ Het is fijn om niet alles zelf 
hoeven te regelen, aldus de respondent. 
 
De helft van de cliënten geeft aan dat medewerkers optraden als mediator bij een andere organisatie 
waardoor zij toegang kregen tot voorzieningen. Zoals een respondent zegt: ‘Om gedaan te krijgen wat 
je zelf niet lukte’. Medewerkers gingen met enkele respondenten mee naar de Sociale Dienst. Zij 
regelden een uitkering voor de respondenten, terwijl deze hen zelf eerder geweigerd was, of hun 
aanvraag niet in behandeling was genomen. Een andere respondent kon, in tegenstelling tot eerder, 
aangifte bij de politie doen tegen burenoverlast toen een medewerker meeging. Genoemd worden 
verder het verkrijgen van toegang tot schuldhulpverlening, uitzicht op een woning, en verkrijgen van een 
postadres en urgentieverklaring.  
 
De rol van vertaler van de Straatalliantie houdt ook in dat medewerkers bemiddelen als cliënten 
problemen of conflicten hebben met een andere organisatie. Een respondent die sinds kort een 
doorstroomwoning heeft, had problemen met het Leger des Heils, waarbij zij in een opvang had 
verbleven. Een medewerker van de Straatalliantie ging mee naar een gesprek om te bemiddelen. Toen 
de respondent erg boos werd, heeft de medewerker het gesprek overgenomen. Uiteindelijk zijn ze er 
‘min of meer’ uitgekomen en de respondent is blij met de bemiddeling. Ongeveer een kwart van de 
cliënten zegt geen problemen te hebben met andere organisaties, maar dat ze ‘zeker’ denken dat ze 
terecht kunnen bij de Straatalliantie voor hulp of advies als dat wel het geval zou zijn. 
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5.4 Straatalliantie als belangenbehartiger 
De Straatalliantie als belangenbehartiger beoogt cliënten bij te staan bij conflicten, collectief of 
individueel. Een verschil met de rol van mediator is dat men als belangenbehartiger eenzijdig opkomt 
voor de belangen van de cliënt, ofwel partij kiest, en formeel en uit naam van de organisatie handelt, 
vergelijkbaar met een advocaat.  
 
Bijstaan bij conflicten 
Meerdere respondenten geven aan dat de Straatalliantie hen heeft geholpen in situaties waarin een 
andere organisatie een als onrechtvaardig ervaren beslissing had genomen. Een dreigend dakloze 
cliënt kreeg bijvoorbeeld hulp bij het indienen van een bezwaar tegen de beslissing van de gemeente 
dat hij geen toegang had tot de maatschappelijke opvang, vanwege het zelfredzaamheidscriterium. Bij 
een andere respondent hielp de medewerker bezwaar in te dienen tegen inhouding van een deel van 
diens daklozenuitkering vanwege inwonen bij de ouders en tegen dreiging van beslag op de gehele 
uitkering vanwege een betalingsachterstand van de zorgpremie. Een ander genoemd voorbeeld is het 
schrijven van een brief om een boete kwijt te schelden. 
 
Enkele cliënten benoemen (letterlijk) dat de Straatalliantie opkomt voor de belangen van dakloze 
mensen. ‘Ze geven ook signalen door, dat is heel goed’, zegt een respondent. Een andere respondent 
zegt dat de betreffende organisatie ‘opkomt voor jouw belangen’, al ben je een drugsverslaafde, dat 
maakt voor deze organisatie niet uit. Een langdurig dakloze tenslotte weet zeker dat de medewerkers 
hem zouden helpen in het geval hij elders problemen zou ondervinden: ‘Zij gaan wel vechten voor je 
hoor.’ 

  



 

 
DE STRAATALLIANTIE 
Lectoraat Armoede Interventies / Amsterdams Kenniscentrum voor Sociale Innovatie – versie 2.0 
2021 Copyright Hogeschool van Amsterdam  40 van 63 

6. Outcome: de opbrengst 
In de Theory of Change (TOC) is de beoogde opbrengst van de Straatalliantie beschreven: de outcome. Deze 
outcome is deels gebaseerd op de literatuurverkenning die wij voor aanvang van dit onderzoek hebben uitgevoerd. 
We gaan in 6.1 kort in op dit literatuuronderzoek. In 6.2 lichten we de outcome van de Straatalliantie zoals 
beschreven in de TOC nader toe. Daarnaast staan we stil bij de vraag: hoe ver is de Straatalliantie in het behalen 
van die opbrengst? Dit laatste doen we op basis van de best practices van MDHG, Bureau Straatjurist en de 
Daklozenvakbond. De jaarverslagen en interviews met bestuurders en ketenpartners laten ons zien op welke 
punten de Straatalliantie sterk is. 

 
6.1 Meerwaarde van onafhankelijke cliëntondersteuning 

We hebben voor aanvang van het onderzoek een literatuurstudie uitgevoerd. De opbrengst hiervan 
hebben we gebruikt voor de beschrijving van de outcome in de TOC van de Straatalliantie. We hebben 
de uitkomsten van dit literatuuronderzoek naast de resultaten van de bijeenkomsten met de werkgroep 
gelegd en vertaald naar de TOC. De outcome in de TOC is hiermee zowel wetenschappelijk 
onderbouwd als stevig ingebed in de beroepspraktijk van de Straatalliantie. In het literatuuronderzoek 
hebben we daartoe de volgende vraag geformuleerd: Wat is nationaal en internationaal bekend over de 
meerwaarde van onafhankelijke cliëntondersteuning?  
 
Op basis van de literatuurstudie kunnen we concluderen dat onafhankelijke cliëntondersteuning een 
echt Nederlands begrip is. Er bestaat simpelweg geen evenknie van deze vorm van ondersteuning 
buiten onze grenzen. Wel kan op basis van onderzoek iets gezegd worden over de impact van 
verschillende aspecten van onafhankelijke cliëntondersteuning op het welzijn van dak- en thuisloze 
mensen. We zetten deze aspecten hieronder kort uiteen. 
 
Toegankelijkheid van hulp en ondersteuning 
De toegankelijkheid van hulp en ondersteuning is een probleem waar cliëntondersteuning uitkomst kan 
bieden. Onderzoek door Van Laere, de Wit, en Klazinga (2009) wijst uit dat uithuiszettingen de grootste 
oorzaak zijn van dak- en of thuisloosheid in Amsterdam. Dit wordt op de voet gevolgd door 
relatieproblematiek. Bij deze doelgroep is vaak sprake van grote sociale en medische problematiek, 
maar toenadering tot sociale en medische zorg – zowel vóór de dakloosheid als tijdens de dakloosheid - 
is vrij laag (38% voor sociale diensten en 27% voor medische zorg). Ook blijkt uit ditzelfde onderzoek 
dat contact met deze diensten er niet voor zorgt dat mensen niet dakloos worden (Van Laere et al., 
2009). Tijdens de dakloosheid is vervolgens wel enige toename in de toenadering tot sociale zorg, maar 
toenadering tot de medische zorg blijft laag. De conclusie die hieruit wordt getrokken is dat structurelere 
en outreachende sociale en medische zorg toegankelijker moet worden voor deze doelgroep - vóór en 
tijdens dakloosheid. Dak- en of thuisloze mensen geven daarbij zelf aan dat zij behoefte hebben aan 
één duidelijke en begripvolle plek voor het oplossen van sociale en medische problemen (one stop 
comprehensive service for social and medical problems), op basis van proactieve hulp (Van Laere et 
al., 2009). Onafhankelijke cliëntondersteuning kan hier een rol vervullen door een brug te slaan tussen 
dak- en thuisloze mensen en reguliere sociale en medische zorg. Een cliëntondersteuner kan een cliënt 
door middel van warme doorverwijzing op een veilige en daarmee duurzame manier kennis laten 
maken met de benodigde zorg. VNG (2017) beschrijft hoe de rol van een cliëntondersteuner ingevuld 
kan worden ter bevordering van beter toegankelijke hulp en ondersteuning. De cliëntondersteuner:   

• helpt de cliënt bij het formuleren van de hulpvraag; 
• brengt de beperkingen van een cliënt in kaart; 
• biedt hulp bij klachten- en bezwaarprocedures; 
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• en gaat het verdrinken in administratie tegen. 
 

Grip op het leven 
Het proces van dak- of thuisloos raken en de omstandigheden die daar mee samenhangen geven 
mensen vaak een gevoel van machteloosheid en verlies van grip op het leven (Van Doorn, 2002). 
Onderzoek laat zien dat aan dakloosheid een stigma verbonden is en dat mensen zich dat stigma in 
veel gevallen eigen maken, waarbij er zelf-stigma ontstaat (Corrigan, Larson & Rusch, 2009). Deze zelf-
stigma leidt vervolgens tot verminderd zelfvertrouwen en een lager vertrouwen in het eigen kunnen 
(self-efficacy), waardoor mensen minder geneigd zijn om kansen aan te grijpen die belangrijk zijn voor 
hun levensgeluk: het ‘why-try’-effect. Ondersteuning die zich richt op de empowerment van cliënten kan 
dit effect verminderen door het zelfvertrouwen en vertrouwen in het eigen kunnen te vergroten 
(Regenmortel, 2009). Onafhankelijke cliëntondersteuning kan mensen helpen om een gevoel van grip 
op het eigen leven terug te krijgen door samen na te denken over wat er moet veranderen en welke 
ondersteuning daarvoor nodig is (VNG, 2017). In eerste instantie moet de ondersteuner daarbij 
misschien wat sturender zijn en successen voor zijn of haar cliënt boeken. Naarmate een cliënt ziet dat 
de gezamenlijke pogingen een positief effect hebben, durft hij of zij weer meer te vertrouwen op de 
maakbaarheid van persoonlijk geluk en ook zelf meer kansen aan te grijpen. Zo kan langzaam of snel, 
afhankelijk van de negatieve ervaringen in het verleden en de impact daarvan op het zelfvertrouwen en 
het gevoel van eigen kunnen, het gevoel van grip op het leven weer terugkomen. Onderzoek laat ook 
zien dat dat gevoel van vertrouwen in eigen kunnen belangrijk is voor de kwaliteit van leven van dak- en 
thuisloze mensen (Van der Laan, 2020). Allereerst omdat we gelukkig worden van het gevoel dat we 
ons eigen leven in de hand hebben (Van der Laan, Boersma, Van Straaten, Rodenburg, van de Meen, 
& Wolf, 2017). Daarnaast stelt het gevoel van vertrouwen in eigen kunnen ons in staat om door te 
zetten om onze doelen te bereiken wanneer de omstandigheden tegen zitten (Epel, Bandura, & 
Zimbardo, 1999). Op basis van de resultaten van dit rapport kunnen we stellen dat voor dak- en 
thuisloze mensen de omstandigheden nogal eens tegen zitten en dat doorzettingsvermogen hard nodig 
is.   
 
Sociale steun 
Onderzoek toont aan dat de meeste chronisch daklozen lijken te kampen met psychische problemen en 
lage sociale steun (Busch-Geertsema, Edgar, O’Sullivan, & Pleace, 2010; Van Straaten et al., 2012). 
Tegelijkertijd zien we ook dat dak- en thuisloze mensen die meer sociale steun ervaren vaak een betere 
psychische gezondheid hebben (Schutt, Meschede, & Rierdan, 1994). Cliëntondersteuners kunnen het 
gevoel van sociale steun van cliënten versterken door nadrukkelijk naast hem/haar te gaan staan in 
plaats van een ‘hulpverlenende’ positie in te nemen. In deze rapportage hebben we gezien dat deze 
houding belangrijk is in de strategie van de Straatalliantie (zie hoofdstuk 4.2: presentiebenadering). 
Cliënten voelen zich ondersteund, niet alleen op formele aspecten, maar juist ook en gewoon als mens. 
Dit zien we terug in de praktijkervaringen van cliënten die we hebben gesproken – cliënten voelden zich 
gezien en ondersteund, ‘alsof ze één grote familie zijn’. Naast directe steun bieden kunnen 
cliëntondersteuners ook bijdragen aan het gevoel van steun door het sociale netwerk van een cliënt in 
kaart te brengen (VNG, 2017). 
   
Meerwaarde voor gemeenten 
Wanneer we bovenstaande in ogenschouw nemen, kunnen we ook uitspraken doen over de 
meerwaarde van cliëntondersteuning voor de gemeente Amsterdam. VNG (2017) is hierin duidelijk: 
onafhankelijke cliëntondersteuning zorgt voor een meer directe lijn tussen cliënt en gemeente. Omdat 
de ondersteuning laagdrempeliger en toegankelijker is, komen dak en-of thuislozen via deze route 
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sneller binnen. Daarbij helpt een ondersteuner in de voorbereiding op het gesprek met de gemeente, 
wat het contact uiteindelijk vergemakkelijkt. Ondersteuners fungeren zo ook als een soort ‘screening’ 
aan de voorkant, waardoor cliënten eerder op de juiste plek terechtkomen. Ondersteuners helpen 
cliënten met de juiste benodigdheden (bijvoorbeeld het opstellen van het ondersteuningsplan vanuit 
Gemeente Amsterdam) waardoor hulp efficiënter geboden kan worden. Ook kan cliëntondersteuning zo 
niet passende of te zware zorg vanuit de gemeente voorkomen en blijvende adequate ondersteuning 
waarborgen (VNG, 2017). Door preventieve ondersteuning bij dreigende dak- en thuisloosheid zouden 
hoge zorgkosten mogelijk zelfs helemaal voorkomen kunnen worden. Hiervoor is investering op 
bestaanszekerheid van cliënten vaak belangrijk, bijvoorbeeld door toeleiding naar de gemeentelijke 
kredietbank en inzet van programma’s zoals ‘Geregelde betaling’ van de gemeente Amsterdam.  
 

6.2 Wat de Straatalliantie wil bereiken 
De outcome van de Theory of Change beschrijft wat de opbrengst zou moeten zijn van de aanpak van 
de Straatalliantie. Het gaat hierbij niet om de opbrengst in de platte zin van het woord: hoeveel 
formulieren er zijn ingevuld, hoeveel gesprekken er zijn gevoerd of hoeveel mensen er zijn 
doorverwezen. Het gaat hier om de betekenisvolle verandering voor de doelgroep die bereikt wordt door 
het werk van de Straatalliantie. Op basis van gesprekken met de werkgroep en het literatuuronderzoek 
van de Straatalliantie zijn drie doelen geformuleerd:  

4. Dak- en thuislozen zijn in staat tot het formuleren van persoonlijke doelen en 
ondersteuningsbehoeften. 

5. Dak- en thuislozen zijn in staat om de benodigde ondersteuning te verkrijgen.  
6. Dak- en thuislozen zijn in staat om op te komen voor hun belangen. 

 
Ieder doel kan gekoppeld worden aan de rollen van de Straatalliantie en de behoeften van cliënten. De 
Straatalliantie helpt dak- en thuislozen om persoonlijke doelen en ondersteuningsbehoeften te 
formuleren door hun werk als vertaler en adviseur. Door vraagverheldering en het formuleren van 
persoonlijke doelen helpt zij cliënten om inzicht en overzicht te krijgen over problemen en mogelijke 
oplossingen. Om ervoor te zorgen dat dak- en thuisloze mensen de benodigde ondersteuning krijgen 
worden alle rollen van de Straatalliantie ingezet: de vertaler, adviseur, mediator én belangenbehartiger.  

Om de benodigde ondersteuning te organiseren is soms alleen nodig dat de medewerkers in de 
rol van vertaler meelezen met brieven of uitleg geven over online dienstverlening (bijvoorbeeld de 
DigiD), of - als adviseur - helpen bij het aanvragen van voorzieningen. In andere gevallen helpt de 
Straatalliantie als adviseur of mediator met doorverwijzing naar ketenpartners of met bemiddeling bij 
conflicten over de beschikbaarheid of invulling van ondersteuning. Als belangenbehartiger staat de 
Straatalliantie individuele cliënten bij als vertegenwoordiger bij conflicten. Het organiseren van de 
benodigde ondersteuning is soms een individuele kwestie, bijvoorbeeld wanneer een cliënt niet voldoet 
aan toelatingscriteria voor een voorziening. In andere gevallen kan dit ook een collectieve kwestie zijn, 
wanneer een groep mensen structureel geen toegang krijgt tot benodigde ondersteuning, of de invulling 
van die ondersteuning niet past bij de behoeften van een groep. In die situaties is het de rol van de 
Straatalliantie om op collectief niveau knelpunten onder de aandacht te brengen of het perspectief van 
cliënten te verwoorden.  

Tenslotte stelt de Straatalliantie zich tot doel om dak- en thuislozen in staat te stellen op te 
komen voor hun belangen. Deze belangen zijn soms breder dan alleen benodigde ondersteuning en 
betreffen dan bijvoorbeeld wet- en regelgeving en politieke inspraak. Dit doet de Straatalliantie in de rol 
van de belangenbehartiger, waarbij medewerkers het cliëntperspectief en collectieve knelpunten onder 
de aandacht brengen van verschillende partijen, zoals media en politiek.  
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6.3 Best practices 
De jaarverslagen van de drie organisaties die samen de Straatalliantie vormen laten zien wat zij hebben 
bereikt en geven daarmee een mooi beeld van de best practices van de Straatalliantie. Deze informatie 
hebben we in beeld gebracht door middel van citaten uit de jaarverslagen. Daarnaast hebben we 
bestuurders van de drie organisaties en ketenpartners gesproken: Wat vinden zij de best practices? In 
bijlage D (onderzoeksverantwoording) is in meer details beschreven wie hiervoor gesproken zijn. De 
jaarverslagen en interviews geven samen een beeld van de daadwerkelijke uitvoering van de strategie 
en interventie van de Straatalliantie. 
 
Toegankelijk, onafhankelijk, integraal, beschikbaar en bekend 
De afgelopen jaren is de groep dak- en thuislozen in Amsterdam aanzienlijk gegroeid. De Straatalliantie 
heeft geen ambitie om te groeien, maar volgens de Daklozenvakbond is dat momenteel wel 
noodzakelijk, de vraag naar ondersteuning groeit volgens hem. Door samen op te trekken hoopt de 
Straatalliantie efficiënter samen te kunnen werken en zich hard te kunnen maken voor meer personeel 
om aan de groeiende vraag naar onafhankelijke cliëntondersteuning te voldoen. Zowel in 
hun jaarverslagen als in de interviews geven alle drie de organisaties aan dat ze cliënten 
ondersteunen die elders niet of voldoende worden geholpen. Hieruit spreekt de meerwaarde van 
onafhankelijke ondersteuning. Een bestuurder van de Daklozenvakbond stelt dat de organisaties van de 
Straatalliantie eigenlijk de enigen zijn die in aanmerking komen om onafhankelijke cliëntondersteuning 
te bieden voor dak- en thuisloze mensen in Amsterdam. Veel andere organisaties bieden ook andere 
diensten en kunnen daarom niet volledig onafhankelijk zijn in hun ondersteuning. Dat is voor de 
Daklozenvakbond een reden om een van hun diensten, het bieden van postadressen, niet bij de 
Straatalliantie onder te brengen. Omdat cliënten ook daarover iets negatiefs moeten kunnen zeggen, is 
het belangrijk dat die dienst onafhankelijk van de Straatalliantie blijft. Tegelijkertijd is de samenwerking 
wel belangrijk: wanneer mensen langskomen voor een briefadres komen er in gesprek vaak ook andere 
problemen naar voren. Bovendien worden mensen bij het verkregen van een briefadres weer vindbaar 
voor bijvoorbeeld schuldeisers (deurwaarders). Dan is het goed dat er ter plekke een onafhankelijk 
cliëntondersteuner beschikbaar is, om de vragen en problemen die dat oproept direct aan te kunnen 
pakken. Zo kan een enkele hulpvraag leiden tot integrale ondersteuning. 

 
Ketenpartners onderschrijven het belang van de Straatalliantie als onafhankelijke cliëntondersteuner. Zij 
stellen dat de Straatalliantie er echt helemaal voor hun cliënten is en zich onafhankelijk opstellen 
tegenover andere organisaties. Ze houden andere organisaties daarmee een welkome spiegel voor. Dit 
gaat wel in goede samenwerking: de Straatalliantie is zichtbaar, goed (telefonisch) bereikbaar en de 
organisaties weten elkaar over en weer te vinden, de lijntjes zijn kort. De Straatalliantie is toegankelijk 
voor overleg, zowel over individuele zaken als over algemene punten en signaleringen. De 
ketenpartners vinden dat de zichtbaarheid van de Straatalliantie in belangrijke mate versterkt wordt door 
het tijdschrift van MDHG, het doorlopend aankaarten van punten ter verbetering in de hulpverlening en 

“Veel bezoekers komen bij ons wanneer ze het idee hebben niet goed geholpen te worden door de 
verschillende instanties. We proberen ze te helpen, in eerste instantie door bemiddeling” (MDHG, blz.13).  
 
“Bureau Straatjuriststaat voor de sociaal-juridische ondersteuning van dak- en thuislozen in Amsterdam die 
tussen wal en schip vallen“ ( Bureau straatjurist, blz.5).  
 
“De meeste mensen die bij ons komen zijn voor al van het kastje na de muur en teruggestuurd. Wij willen ze 
als het mogelijk is niet nog een keer doorsturen.” (Daklozenvakbond, hst. 5) 
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de aanwezigheid bij andere organisaties. De Straatalliantie is elke week op hetzelfde (vaste) moment 
aanwezig met een vaste medewerker bij het Stoelenproject. Dat maakt verwijzen makkelijk en prettiger 
voor de cliënten. De cliënten weten waar ze aan toe zijn en zien bekende gezichten. Dat is belangrijk 
om het vertrouwen van de cliënten te winnen, die in de regel door teleurstellende ervaringen erg 
achterdochtig zijn. 
 
Een belangrijke ontwikkeling voor de Straatalliantie voor het aankomende jaar is volgens de 
Daklozenvakbond dat de organisaties samen op één plek kunnen gaan werken. Dat is allereerst 
belangrijk voor de toegankelijkheid van de Straatalliantie: een fysieke locatie waar je met al je vragen 
terecht kan. De verwachting is dat mensen daardoor sneller de weg naar de Straatalliantie weten te 
vinden. Daarnaast is de gezamenlijke locatie van belang voor betere samenwerking. Door fysieke 
nabijheid is het makkelijker om af te stemmen en elkaar aan te vullen, bijvoorbeeld doordat je iemand 
direct door kan sturen naar je collega met een andere expertise. Dat is belangrijk voor de integraliteit 
van de ondersteuning. Bureau Straatjurist en de MDHG onderschrijven dit. Volgens hen vormt de 
Straatalliantie een stap naar verdere ontkokering van de ondersteuning voor dak- en thuislozen: 
completere ondersteuning met meer slagkracht. Volgens Bureau Straatjurist moet de Straatalliantie een 
plek zijn waar je integrale hulp van specialisten krijgt. Dat is belangrijk omdat hulp van een specialist 
vaak het risico in zich draagt dat je bij hem of haar blijft als het contact prettig is, ook als hij of zij niet de 
expertise in huis heeft die je op een later moment eigenlijk nodig zou hebben. 
 
Presentie 
Voor de Straatalliantie is outreachend werken 
duidelijk belangrijk. De organisaties helpen cliënten 
niet alleen op locatie, maar ze zoeken cliënten ook 
actief op. Daarnaast zijn de organisaties gericht op 
het inleven in de cliënt en het leveren van 
maatwerk. Voor de Daklozenvakbond is het 
aansluiten bij de belevingswereld van cliënten een 
belangrijke reden om ervaringswerkers in te zetten. 
Volgens de medewerkers zijn ervaringswerkers 
mensen die ’vanuit hun botten’ weten wat een dak- 
of thuisloze heeft meegemaakt. Soms heeft dat heel verassende effecten: ”Soms denk je, goh wat bot, 
maar dat blijkt dan bij klanten heel goed te werken. Bijvoorbeeld: een meneer die helemaal uit Zuid-
Europa naar Nederland is gereisd en dan aan de grens belt zonder Ov-kaart: ‘Ik moet naar Amsterdam 
om me in te schrijven.’ Dan zegt de medewerker: ‘Je bent besodemieterd, dat kan helemaal niet, je hebt 
geen binding, draai maar weer om.’ Van die medewerker pikt zo’n klant dat. Daarom is voor ons 
belangrijk: de organisatie niet te veel formaliseren, ruimte houden voor de inbreng en organisatie van de 
ervaringswerkers." (interview met bestuurder van de Daklozenvakbond)  

MDHG geeft aan dat zij mensen helpen die op andere plekken moeilijk binnenkomen, het effect 
daarvan zien zij duidelijk: mensen worden rustiger, voelen zich gehoord en gezien. ‘Mensen kunnen 

“De MDHG werkt outreachend voor mensen 
die hun kantoor niet zelf weten te vinden” 
(MDHG, blz.19).  
 
“Naast spreekuren op eigen locatie worden 
tweewekelijks spreekuren gehouden bij het 
Stoelenproject” (Bureau Straatjurist, blz.5).  
 

       
         

        
        

     
 

“X vertelt dat je hier jezelf kunt zijn. Er wordt aan je gevraagd hoe het met je gaat, er wordt je niet 
verteld wat je moet doen. Daarnaast worden leden aangespoord om elkaar te helpen, en dat gebeurt 
ook. X: Het familiegevoel is hier zo fijn. Ik ben echt blij dat MDHG m’n stekkie is.” (MDHG, blz. 13) 
 
“Bureau Straatjuristblijft pleiten voor meer maatwerk, meer vraaggericht in plaats van aanbodgericht 
werk, zodat eenieder krijgt wat hij nodig heeft en waar hij recht op heeft in zijn of haar specifieke 
situatie.” (Bureau Straatjurist, blz. 17) 
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even op adem komen, kunnen zijn wie ze zijn. Daarbij helpt de inzet van ervaringsdeskundigen. 
Ervaringsdeskundigen kunnen mensen op hun gemak stellen, maar ook een horizon bieden. De taal 
van de straat wordt gesproken. Er wordt niet geoordeeld, veroordeeld. Er is geen stigma voor gebruik. 
Mensen hoeven zicht niet te verantwoorden.’ 
 
Ketenpartners herkennen de presentiebenadering van de medewerkers van de Straatalliantie. Bureau 
Straatjurist doet erg haar best om mensen te helpen met welke vraag dan ook. Zowel Bureau 
Straatjurist als de MDHG zijn er echt voor hun cliënten. De MDHG leeft er bijna voor.’ Deze benadering 
en het feit dat de organisaties laagdrempelig zijn en goed bereikbaar, maakt dat cliënten een veilige 
plek hebben waar ze terecht kunnen. Dat heeft effect op de cliënten. Het geeft hen naast mogelijk een 
oplossing voor problemen ook rust. 
 
De Straatalliantie als mediator 
De rollen van mediator en belangenbehartiger komen in de jaarverslagen duidelijk naar voren. 
Medewerkers van de Straatalliantie gaan 
regelmatig met hun cliënten mee naar 
andere organisaties, waar de cliënten zonder 
hun steun geen of onvoldoende gehoor 
krijgen. Volgens de Daklozenvakbond zijn 
voor de rol van mediator ook kenmerken van 
de medewerkers van de Straatalliantie van 
belang. Sommigen sluiten heel erg aan bij de 
leefwereld van de doelgroep, anderen zijn 
juist sterke vertalers van de ambtelijke 
wereld. Die combinatie van rollen maakt het 
mogelijk om een brug te slaan tussen de leefwereld van de Amsterdamse dak- en thuislozen en de 
ambtelijke wereld waarvan zij afhankelijk zijn. 
 
De ketenpartners erkennen ook de aanvullende rol van de Straatalliantie als belangenbehartiger en 
mediator. Zij stellen dat medewerkers van de Straatalliantie echt belangenbehartigers zijn met veel 
ervaring met en kennis over de doelgroep. Daarmee vervullen ze een unieke signalerende, 
bemiddelende en adviserende rol. Hun mediërende rol is zeer belangrijk. Ze kunnen de hulpvraag van 
hun cliënten vertalen; verwoorden waar het cliënten zelf niet lukt. Daarnaast kunnen zij hun doelgroep 
vertegenwoordigingen in overleggen met bijvoorbeeld de gemeente en bemiddelen als hun cliënten 
voor overlast zorgen. De ketenpartners zeggen ook dat de Straatalliantie door haar kritische en 
onafhankelijke houding, kennis van de doelgroep en actieve manier van signaleren een onmisbare “luis 
in de pels” van de gemeentelijke organisaties is. Dat betekent ook dat het wel eens ‘botst’: 
gemeentelijke diensten dienen zich te houden aan beleid en wetgeving, bijvoorbeeld het bestrijden van 
fraude, terwijl de Straatalliantie probeert al haar cliënten zoveel mogelijk te helpen. Een 
gemeentemedewerker zegt: ‘Wij zijn soms in de ogen van MDHG te streng. Zij kijken vanuit de bril dat 
iedereen geholpen moet worden.’ Andersom stellen zij dat de Straatalliantie soms meer zou kunnen 
bereiken als ze met meer duidelijke inhoudelijke argumenten en redelijke eisen zou komen. De 
Straatalliantie stelt soms onredelijke eisen, hoewel begrijpelijk, gaat zij daarin af en toe wat ver volgens 
de gemeente. De ketenpartners hopen dat de Straatalliantie in de toekomst nóg meer ondersteuning 
biedt aan dak- en thuislozen in hun hulpvraag ‘naar het systeem toe’ (gemeente, Maatschappelijke 
Opvang), bijvoorbeeld door structureler met cliënten mee te gaan naar screening van de GGD. Ook zou 
de Straatalliantie nog meer een ‘luis in de pels’ mogen zijn, maar dan wel met inhoudelijke argumenten 
en redelijke eisen. ‘Ze mogen wat meer lak hebben aan de relaties met de gemeente. Ze zijn geen 
tentakel van de gemeente.’ 

“In 2019 is er bij 98 van de 1231 cliënten een 
hulpverlener van de MDHG meegegaan naar een 
afspraak met een andere organisatie.” (MDHG, blz.17)  
 
De bond heeft “vrijwilligers ingezet om met cliënten 
mee te gaan naar de balie van de Jan van Galenstraat. 
Dat bleek succesvol.(…) Verder ondersteunden we bij 
aanvragen duurzaam verblijf. Gaven morele steun bij 
rechtszittingen aan de Parnassusweg(…)” 
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De Straatalliantie als belangenbehartiger 
Zowel op individueel als collectief niveau is belangenbehartiging een belangrijk aandachtspunt voor de 
Straatalliantie. De Daklozenvakbond geeft aan dat het daarbij vaak gaat om zaken die zij tegenkomen 
in gesprekken, zoals knelpunten met betrekking tot zzp’ers, of een groeiend aantal jonge moeders dat 
zich meldt. Deze zaken komen vaak uit alle hoeken, bijvoorbeeld ook vanuit een vrijwillige receptioniste.  
 

Bureau Straatjurist hoopt dat door gezamenlijk optrekken daarnaast ruimte komt om vanuit een wat 
abstracter perspectief te kijken naar collectieve belangenbehartiging. Door gezamenlijk de vraag te 
stellen: welke impact willen wij maken voor onze cliënten en welke maatschappelijke veranderingen zijn 
daarvoor nodig? Hiervoor heeft de Straatalliantie een breed netwerk van partners nodig, die zij als 
gezamenlijke eenheid beter kunnen bereiken.  
 
Bureau Straatjurist geeft aan dat veel van de problemen van dak- en thuisloze mensen juridische 
problemen zijn, problemen die gaan over de rechten van mensen. Voorbeelden zijn het recht op 
huisvesting en het boetebeleid. Door dergelijke problemen te juridiseren, worden ze groter en 
abstracter, maar daarmee kan het probleem ook op de juiste manier geduid worden. Op die manier 
kunnen stappen gezet worden naar betere omstandigheden: dan gaat het niet meer over hoe je een 
individu kunt helpen, maar over hoe de maatschappij zich houdt aan mensenrechten. Tegelijkertijd stelt 
Bureau Straatjurist dat het voor dak- en thuisloze cliënten juist zo belangrijk is dat zij bij de 
Straatalliantie sociaal-juridische ondersteuning kunnen krijgen. Juristen en advocaten hebben vaak veel 
aandacht voor procedures en regelgeving en minder voor de mens erachter. De Straatalliantie weet ook 
bij juridische vraagstukken te komen tot de vraag achter de vraag en daarmee cliënten beter te helpen.  

“In 2019 heeft de MDHG 53 van de 1231 cliënten geholpen met bezwaar/klachten.” (MDHG, blz.17)  
 
“Ook hebben wij cliënten bij de bezwaarprocedure afwijzing WIA/WAJONG door het UWV begeleid, 
zes keer met succes.” (Daklozenvakbond, hst. 5)  
 
De MDHG behartigt de collectieve belangen bijvoorbeeld door het geven van interviews op radio en 
tv, protestacties, deelname aan diverse overleggen, het publiceren artikelen en het geven van 
voorlichting. (MDHG, hst. 3)  
 
 Bureau Straatjuristdoet o.a. aanbevelingen aan de gemeente, gebaseerd op actuele problemen die 
ze tegenkomen. Enkele voorbeelden van deze aanbevelingen zijn:  
• Dreigende dakloosheid of dakloosheid opheffen moet een reden zijn voor buiten toepassing 
laten kostendelersnorm.  
• Beleidsmatig vastleggen dat boetes voor buitenslapen niet meer uitgeschreven worden.  
Aanvragers voor opvang die zelfredzaam zijn op de leefgebieden psychiatrie en verslaving, maar 
op andere leefgebieden beperkt zelfredzaam zijn, dienen in aanmerking te komen voor 
maatschappelijke opvang (of een variant hierop). Zij dienen op alle voor hen relevante leefgebieden 
te worden ondersteund.  
• Gemeente Amsterdam moet de ‘warme overdracht’ gerichter uitvoeren en hier meer 
helderheid over geven en gemeentes onderling moeten hierin op een integrale manier 
samenwerken. (Bureau Straatjurist, blz.17) 
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7. Krachten en aanbevelingen voor 
doorontwikkeling 

In dit hoofdstuk reflecteren we op de bevindingen uit de interviews, expertmeetings en aanvullende interviews. Wat 
zijn de sterke punten van de Straatalliantie en waar zijn kansen voor doorontwikkeling? 

 
7.1 De ondersteuningsbehoeften van dak- en thuisloze mensen in 

Amsterdam 
Hoofdstuk drie laat zien dat de Straatalliantie dak- en thuisloze mensen helpt om na te denken over hun 
problemen en mogelijke oplossingen. Daarbij wordt met hen meegedacht over vervolgstappen en over 
verschillende opties in het hulpaanbod in de stad. Dit helpt hen om overzicht te krijgen, te snappen wat 
ze kunnen verwachten en na te gaan of een hulpaanbod al dan niet bij hen zou passen. Regelmatig 
helpt de Straatalliantie ook door te bemiddelen met andere organisaties, bijvoorbeeld met een 
bezwaarschrift wanneer een cliënt geen toegang krijgt tot de maatschappelijke opvang. Tenslotte biedt 
de Straatalliantie ook praktische hulp: zoals bij een inschrijving voor een briefadres of de aanvraag van 
zorgtoeslag. 
 
“Ik wist niet wat ik kon verwachten. Maar ik had een heel prettig gesprek. En eigenlijk hebben zij mij 
heel erg gesteund. Met al die gesprekken en uitleg over wat er allemaal gebeurt. Zij hebben mij 
geholpen om de weg te vinden. Want je bent natuurlijk mega-gestrest in zo’n situatie en niemand legt 
iets uit. Dus het is volledig onduidelijk wat jij moet doen. Dus dat vond ik heel belangrijk.” 
 
De Straatalliantie kan deze functies vervullen doordat mensen zich welkom voelen bij de Straatalliantie. 
De Straatalliantie wordt als proactief en heel toegankelijk ervaren. Het is belangrijk dat sprake is van 
een gelijkwaardige relatie en dat de tijd wordt genomen; hierdoor hebben bezoekers het gevoel dat ze 
hun verhaal kunnen doen, begrepen en gesteund worden. Daarnaast prijzen bezoekers de 
deskundigheid en helderheid van medewerkers: deze weten de weg en krijgen veel voor elkaar, maar 
ze zijn ook duidelijk over wat ze niet kunnen.  
 
“Ik voelde mij welkom en op hetzelfde niveau. Al heb ik geen cent of slaap ik op straat, ik word 
behandeld als gelijke, als mens.” 
 
In 2021 zal in die hulpverlening een belangrijke ontwikkeling plaatsvinden: de maatschappelijke 
dienstverlening zal ondergebracht worden in Buurtteams. Het doel van de gemeente Amsterdam is dat 
de Buurtteams de toegangspoort zullen zijn tot alle vormen van hulpverlening vanuit de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning. De casussen uit hoofdstuk drie tonen dat dak- en thuisloze mensen in 
Amsterdam een hoge mate van toegankelijkheid ervaren bij de Straatalliantie, onder meer door de 
deskundigheid van medewerkers en de bejegening van medewerkers, die ruimte biedt om te zijn wie je 
bent, maar ook heldere communicatie over hun grenzen. Redelijkerwijs kan deze deskundigheid en 
specifieke vorm van bejegening niet vanaf het eerste moment van alle Buurtteammedewerkers 
verwacht worden. De Straatalliantie kan de Buurtteammedewerkers hierin ondersteunen door training 
en ruggespraak. Daarvoor is het belangrijk om goede afspraken te maken over de tijdsinvestering van 
de Straatalliantie. 
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Een ander belangrijk aandachtspunt hierin is de onafhankelijkheid van cliëntondersteuning door de 
Straatalliantie. De Buurtteams zullen verbonden zijn aan de maatschappelijk dienstverleners in 
Amsterdam en kunnen dus in mindere mate onafhankelijk handelen van de belangen van bijvoorbeeld 
de gemeente en de organisaties voor maatschappelijke dienstverlening. Zeker in de periode van opstart 
van de Buurtteams is het belangrijk dat de Straatalliantie meekijkt en individuele en collectieve 
knelpunten die voortkomen uit de implementatie van de Buurtteams voor dak- en thuisloze mensen 
signaleert en adresseert. 
 

7.2 Toegankelijk, onafhankelijk, integraal, beschikbaar en bekend  
In hoofdstuk vier hebben we de belangrijkste aspecten van de strategie van de Straatalliantie 
besproken onder de noemers onafhankelijke cliëntondersteuning en de presentiebenadering. Uit de 
interviews met de respondenten komt een positief beeld naar voren over de mate waarin de 
Straatalliantie toegankelijk, onafhankelijk, integraal, beschikbaar en bekend bij haar doelgroep is.  
De toegankelijkheid van de Straatalliantie blijkt vooral uit de psychologische laagdrempeligheid, 
respondenten voelen zich makkelijk welkom en gerespecteerd door de medewerkers van de 
organisaties. Volgens medewerkers van de Straatalliantie speelt hierin de inzet van ervaringswerkers 
een belangrijke rol, anderen noemen ook de meerwaarde van de outreachende aanpak voor het 
verlagen van psychologische drempels. Door de coronacrisis is in ieder geval de fysieke 
laagdrempeligheid en mogelijk ook de psychologische laagdrempeligheid minder geworden. Wij hopen 
dat dit een kwestie van tijdelijke aard is en mogelijk zijn er uit deze situatie wel noodoplossingen 
geboren die de laagdrempeligheid in de toekomst ten goede komen, zoals het gebruik van videobellen.  
 Cliëntondersteuners moeten onafhankelijk handelen van de belangen van bijvoorbeeld de 
gemeente en hulpverlenende organisaties. Meerdere respondenten geven aan dat de Straatalliantie 
echt voor ze opkomt en voelt als een bondgenoot wanneer zij zaken voor elkaar willen krijgen. 
Respondenten benoemen daarbij specifiek dat de Straatalliantie snel handelt, zeer vasthoudend is, 
bereid is mee te gaan naar afspraken en steeds een nieuwe oplossing bedenkt wanneer de vorige niet 
blijkt te werken. Daarnaast geven respondenten zelf expliciet aan dat zij het belangrijk vinden dat de 
Straatalliantie onafhankelijk is van andere organisaties of de gemeente en dus het belang van de cliënt 
centraal stelt. 
 Wanneer de Straatalliantie integraal wil ondersteunen, moet er een compleet beeld zijn van de 
vragen en problemen van cliënten. Respondenten geven aan dat medewerkers goed doorvragen en er 
op gericht zijn om een goed beeld te krijgen van alle hulpvragen, ook wanneer die wat meer 
achterliggend zijn. Tegelijkertijd is er ook een groep respondenten die het waarderen dat zij slechts met 
één specifieke hulpvraag terecht kunnen en het daarbij kunnen laten. 

Om in beeld te krijgen in hoeverre de Straatalliantie beschikbaar is voor cliënten, is gevraagd 
naar de wijze van contact en de beschikbaarheid van de medewerkers. Respondenten zijn blij dat ze 
met de Straatalliantie kunnen mailen en appen, omdat ze daarmee snel en makkelijk op de hoogte 
kunnen blijven van ontwikkelingen en het een manier is om in contact te blijven. Ook de goede 
telefonische bereikbaarheid, zelfs buiten kantooruren, wordt gewaardeerd.  
 Omdat de Straatalliantie uit verschillende organisaties bestaat, konden we cliënten vragen of zij 
ook bekend waren met de andere organisaties van de Straatalliantie om zo de bekendheid te toetsen. 
Daaruit blijkt dat de meeste cliënten de andere organisaties behorende bij de Straatalliantie waarvan zij 
geen hulp krijgen, niet kennen. Ook respondenten die geen cliënt zijn bij de Straatalliantie hebben niet 
van alle organisaties gehoord of hebben geen beeld van wat zij te bieden hebben. Respondenten die 
zijn doorverwezen naar een of meer organisaties van de Straatalliantie waren veelal van tevoren niet 
bekend met de organisatie(s).  
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De belangrijkste ontwikkelmogelijkheden voor de Straatalliantie lijken op basis van de kenmerken van 
onafhankelijke cliëntondersteuning de huisvestingsbeperkingen, de workload van de medewerkers en 
de bekendheid van de Straatalliantie (of de onderliggende organisaties). De fysieke laagdrempeligheid 
van de Straatalliantie wordt voor sommige deelnemers beperkt door slechte bereikbaarheid van de 
locaties (voornamelijk Bureau Straatjurist en MDHG) en de kleine ruimtes (voornamelijk MDHG en de 
Daklozenvakbond). Een aantal respondenten geeft aan dat de kleine ruimte ertoe leidde dat zij in 
aanwezigheid van anderen hun verhaal moesten doen en dat zij hierdoor te weinig privacy ervaarden. 
Respondenten geven aan dat er behoefte is aan een grotere ruimte of meerdere ruimtes.  
 Hoewel de beschikbaarheid van medewerkers over het algemeen heel positief gewaardeerd 
wordt, geeft een aantal deelnemers wel aan dat zij de indruk krijgt dat de workload voor de 
medewerkers erg hoog is, waardoor communicatie minder soepel verloopt. Veel respondenten zijn van 
mening dat de Straatalliantie gebaat zou zijn bij meer medewerkers.  
 Tot slot komt uit de interviews naar voren dat MDHG, Bureau Straatjurist en de 
Daklozenvakbond of de Straatalliantie nog lang niet bij alle potentiële cliënten bekend zijn. Dit is een 
van de redenen waarom medewerkers van de organisaties pleiten voor een gezamenlijke, centrale 
locatie waar zij zichtbaar en herkenbaar zijn. Door gezamenlijke aanwezigheid op zo’n locatie zullen zij 
ook beter in staat zijn om integrale hulp aan te bieden door goed gebruik te maken van elkaars 
expertise. Mede op basis van hoofdstuk 7.1 adviseren wij ook om te investeren in de relatie met de 
buurtteams: sluit aan bij overleggen en themabijeenkomsten om de expertise en het aanbod van de 
Straatalliantie onder de aandacht te brengen. 
 

7.3 Presentiebenadering 
Binnen de presentiebenadering krijgen respect, nabijheid, aandacht en onvoorwaardelijkheid een 
centrale plek. Professionals die werken volgens de presentiebenadering raken door hun aandachtige 
aanwezigheid vertrouwd met hun doelgroep en vangen signalen op over mogelijke problemen, maar 
ook wensen en dromen. Tegelijkertijd gaat de cliënt de professional steeds meer zien als lid van de 
intieme kring. Het is daarom ook belangrijk dat het contact tussen de professional en de cliënt plaats 
vindt in een informele setting en er geen maximum aantal gesprekken of een bepaalde termijn aan het 
contact verbonden is. Medewerkers van de Straatalliantie nemen meer tijd om te investeren in een 
goede relatie en vertrouwen, zij hebben veel geduld. Medewerkers van de Straatalliantie zetten in op 
het onderhouden van actief contact met cliënten en bieden hulp, ondersteuning en een verbindende 
schakel naar instanties. Die hulp, ondersteuning en verbindende schakel zijn afhankelijk van de wensen 
en behoeften van de cliënt, want de medewerker beweegt mee met de cliënt in plaats van andersom, 
wanneer professionele doelen vooropgesteld worden. 

Uit de interviews blijkt dat respondenten zich serieus genomen voelen en volwaardig bejegend, 
met veel respect voor persoonlijke autonomie. Respondenten voelen zich ook vrij om twijfels en zorgen 
te uiten en contact op te nemen, er is weinig last van schaamte. Volgens respondenten komt dit doordat 
de medewerkers geen oordelen vellen en open communiceren. Er wordt steun ervaren door de 
helpende houding van de medewerkers die meedenken, meegaan, kijken wat nodig is, zoeken naar 
oplossingen, open staan voor contact en actie ondernemen als dat nodig is. Medewerkers hebben 
volgens de respondenten ook veel geduld en er wordt goed geluisterd en de tijd genomen. 
Medewerkers worden getypeerd als een vertrouwenspersoon en de relatie wordt getypeerd als 
gelijkwaardig, soms vergelijkbaar met vriendschap. 

Uit deze vragen over de relatie, gebaseerd op de presentiebenadering, komen niet direct 
ontwikkelpunten naar voren wat betreft de behoeften van cliënten. Mogelijkheden voor ontwikkeling 
liggen mogelijk wel in de borging van de presentiebenadering. De presentiebenadering stelt dat cliënten 
vaak meer tevreden zijn over medewerkers en medewerkers hun zorg beter kunnen afstemmen op 
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cliënten wanneer zij regelmatig reflecteren op hun eigen handelen. Dit kan door teamreflectie, moreel 
beraad of door casuïstiekbespreking waarbij complexe casussen besproken worden vanuit het 
presentieperspectief. Dergelijke reflectiebijeenkomsten zouden de Straatalliantie kunnen ondersteunen 
in het werk volgens de presentiebenadering en de medewerkers bovendien een kans geven om elkaar 
beter te leren kennen en van elkaars expertise te leren.  
 

7.4 De rollen van de Straatalliantie 
De strategie van de Straatalliantie wordt vertaald in concrete handelingen die kunnen worden ingedeeld 
in vier rollen: die van vertaler, adviseur, mediator en belangenbehartiger. Respondenten van de 
Straatalliantie herkennen de rollen en onderschrijven het nut daarvan. De rol van belangenbehartiger 
kan zowel in individuele als collectieve zin worden geïnterpreteerd. Respondenten kunnen voorbeelden 
noemen van situaties waarin de Straatalliantie hen persoonlijk heeft geholpen wanneer een andere 
organisatie een als onrechtvaardig ervaren besluit had genomen. Enkele respondenten benoemen ook 
dat de Straatalliantie opkomt voor de collectieve belangen van dak- en thuisloze mensen, maar dit is 
een thema wat zij vaak minder aan den levende lijven ondervinden. Bestuurder Jan de Vries van  
Bureau Straatjurist geeft in een van de interviews aan dat hij specifiek op dit punt nog wel een wens 
voor de toekomst heeft. Hij hoopt dat er door gezamenlijk optrekken ruimte ontstaat om vanuit een wat 
abstracter perspectief te kijken naar collectieve belangenbehartiging. Door gezamenlijk de vraag te 
stellen: welke impact willen wij maken voor onze cliënten en welke maatschappelijke veranderingen zijn 
daarvoor nodig? Om hier vervolgens actie op te kunnen ondernemen heeft de Straatalliantie een breed 
netwerk van partners nodig, die zij als gezamenlijke eenheid beter kunnen bereiken. Momenteel is Jan 
de Vries bezig met een verdiepend onderzoek op dit thema wat hij naar verwachting in het voorjaar van 
2021 zal publiceren. Mogelijk zullen hier ook nog concrete ontwikkelpunten uit naar voren komen. 
 

7.5 Opbrengsten evalueren 
Het afgelopen jaar heeft de Straatalliantie een slag gemaakt in de registratie, er is een gezamenlijk 
registratiesystem opgezet. Daarvoor zijn categorieën opgesteld voor de activiteiten die zij levert 
(bijvoorbeeld informatie en advies/kortdurende ondersteuning; casemanagement; en juridische 
trajecten). In aanvulling daarop zijn een aantal onderwerpen gedifferentieerd waar deze activiteiten 
betrekking op hebben, zoals BSN/ID/Paspoort, jaaropgave/belastingdienst (incl. Belastingen 
Amsterdam/kwijtscheldingen) en binding. Deze registratie geeft inzicht in de output van de 
Straatalliantie; de geleverde diensten. De registratie stelt de Straatalliantie echter nog niet in staat om 
de impact op de doelgroep in kaart te brengen. Deze impact zou zij kunnen evalueren aan de hand van 
de outcomes zoals geformuleerd in de Theory of Change. De onderzoekers van deze rapportage 
pleiten ervoor om deze evaluatie niet kwantitatief vorm te geven door middel van een enquête met 
meerkeuzevragen. Om een goed beeld te krijgen van de persoonlijke doelen, ondersteuningsbehoeften 
en ervaren knelpunten, en de manier waarop de Straatalliantie daarop ingrijpt, zal een kwalitatieve 
opzet door middel van gestructureerde interviews met open vragen waarschijnlijk de meeste informatie 
geven. Om deze inzichten te verdiepen zou daarbij rekening gehouden kunnen worden met verschillen 
binnen de groep dak- en thuisloze mensen in Amsterdam.  
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Bijlage A: Oorsprong van de Straatalliantie 
De Daklozenvakbond, Bureau Straatjurist en de Belangenvereniging Druggebruikers MDHG werken sinds 2019 
samen als de Straatalliantie. In deze bijlage geven we op basis van de jaarverslagen een beeld van de drie 
organisaties die samen de Straatalliantie vormen. 

 
BADT/ Bureau Straatjurist 
Bureau Straatjurist is opgericht in 2011 en komt op voor de belangen van Amsterdamse dak- en 
thuislozen die in de complexe juridisch-bureaucratische werkelijkheid moeite hebben zich staande te 
houden (Bureau Straatjurist, 2019). Dit zijn personen die kampen met urgente problematiek, die vaak 
sociaal-juridisch van aard is. Deze problematiek hangt vaak samen met beperkende maatregelen, zoals 
aanscherping van voorwaarden, het opwerpen van drempels en strengere sancties. Het zijn 
Amsterdammers die tussen wal en schip dreigen te vallen en behoefte hebben aan ondersteuners met 
juridische kennis en kunde als ook een sociale instelling. 
 
Spreekuur sociaal-juridisch advies 
In het kort biedt Bureau Straatjurist juridisch advies, doet zij aan belangenbehartiging - op individueel en 
collectief niveau – en ondersteunt en begeleidt zij dak- en thuislozen richting instanties, dienstverlening 
en advocatuur. Hiervoor heeft Bureau Straatjurist een tweewekelijks spreekuur bij het Stoelenproject, 
waarbij personen binnen kunnen lopen voor sociaal-juridisch advies. Medewerkers houden ook 
presentaties aan dak- en thuisloze mensen om hen te informeren over hun rechten.  
 
Collectieve belangenbehartiging 
Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden bij Bureau Straatjurist is de collectieve 
belangenbehartiging. Medewerkers besteden veel aandacht aan het bewerkstelligen van structurele 
oplossingen bij problemen waar dak- en/of thuislozen veelvuldig tegenaan lopen. Bureau Straatjurist 
gaat in gesprek met verschillende raadsleden om de daklozenproblematiek aan te kaarten. Ook 
organiseert Bureau Straatjurist bijeenkomsten met advocaten, belangenbehartigers, de ombudsman en 
raadsleden om gezamenlijk de knelpunten te bespreken in het licht van het recht. Bureau Straatjurist is 
onderdeel van een werkgroep bij de gemeente m.b.t. het briefadressenbeleid. Hierbij zoekt Bureau 
straatjurist, waar nodig, ook de publiciteit op. 
 
Samenwerking 
Bureau Straatjurist werkt hierbij samen met organisaties als de Regenbooggroep, HVO-Querido, het 
Leger des Heils, de diverse gemeentelijke instellingen, MaDi, MEE, het College voor de Rechten van de 
Mens, de Ombudsman metropool Amsterdam, de Kinderombudsman metropool Amsterdam en met 
gespecialiseerde advocaten.  
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De Daklozenvakbond 
De Daklozenvakbond is een Amsterdamse organisatie die is opgericht in 2010 (Daklozenvakbond, 
2019). De doelgroep van de Daklozenvakbond bestaat voornamelijk uit daklozen met een uitkering 
vanuit UWV, met werk, of boven de 65. Deze groep kan niet naar WPI, waardoor zij vaak tussen wal en 
schip valt. De Daklozenvakbond bedient deze groep onder andere door het verstrekken van 
briefadressen. Daarnaast richt de Daklozenvakbond zich op de uitgifte van post tijdens het 
inloopspreekuur, onafhankelijke cliëntondersteuning, veldwerk en collectieve 
belangenvertegenwoordiging.  
 
Briefadressen 
Het verstrekken van briefadressen is een van de hoofdwerkzaamheden van de Daklozenvakbond. Het 
verkrijgen van een tijdelijk adres is voor deze doelgroep vaak een belangrijke voorwaarde voor het 
opnieuw grip krijgen op het leven. In opdracht van de gemeente Amsterdam, Basisinformatie geeft de 
Daklozenvakbond briefadressen met inschrijving in de BRP uit onder bepaalde voorwaarden. De 
belangrijkste eisen zijn binding met Amsterdam, feitelijk dakloos (buiten slapen of in de nachtopvang) 
en geen recht op uitkering vanuit het WPI bijzondere doelgroepen. De Daklozenvakbond schrijft een 
cliënt daarbij direct in op Woningnet, of ondersteunt daarbij, sluit een zorgverzekering af en vraagt 
zorgtoeslag aan. Dit wordt structureel bij elke cliënt gedaan en vormt de basis voor verdere 
ondersteuning. Na deze procedure worden cliënten doorverwezen naar de afdeling cliëntondersteuning, 
die onafhankelijk van de afdeling briefadres werkt.  
 
Uitgifte van post tijdens het inloopspreekuur 
De Daklozenvakbond houdt vijf dagdelen per week een inloopspreekuur. Tijdens dit spreekuur kunnen 
mensen terecht om hun post af te halen, of voor andere ondersteuning. Hier worden ook de 
intakegesprekken gehouden voor het verstrekken van briefadressen. 
 
Onafhankelijke cliëntondersteuning 
De cliëntondersteuning is laagdrempelig en toegankelijk. Medewerkers bieden cliënten zo veel mogelijk 
ondersteuning. Enkele voorbeelden van cliëntondersteuning zijn: ondersteuning bij bezwaarprocedures; 
ondersteuning bij aanvraag duurzaam verblijf; morele steun bij rechtszittingen en ondersteuning van 
cliënten bij complexe hulpvragen. 
 
Veldwerk 
De Daklozenvakbond helpt ook mensen die buiten slapen. Dat kunnen mensen zijn die alleen, in een 
tentje, verstopt zijn in een natuurgebied, maar ook stadsnomaden (bijvoorbeeld de groep eco-nomaden 
en het ADM-terrein). Veldwerk zorgt er onder andere voor dat cliënten worden bereikt die de weg naar 
het kantoor niet kunnen of weten te vinden. Het veldwerk richt zich op individuen en op groepen. 
 
Collectieve belangenbehartiging 
Collectieve belangenbehartiging is ook een belangrijk aspect van het werk van de Daklozenvakbond. 
Belangrijke dossiers zijn onder andere: het boetebeleid wegens slapen aan de openbare weg; de 
beschikbaarheid en inrichting van de winteropvang; de eigen bijdrage voor de nachtopvang; de 
aanvraag uitkering zonder geldig ID en recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. 
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De MDHG 
De MDHG is 40 jaar geleden opgericht en is sindsdien de belangenbehartiger voor drugsgebruikers en 
dak- en thuislozen in Amsterdam (MDHG, 2019). Zij biedt ondersteuning en begeleiding bij problemen 
die ontstaan door dakloosheid, schulden en juridische problemen. Daarnaast maakt de MDHG zich 
sinds jaar en dag hard voor personen die drugs gebruiken. Hiermee bedient de MDHG dus twee 
doelgroepen, die in sommige gevallen met elkaar overlappen. De MDHG opereert onafhankelijk van 
gemeente en hulpverlening, wat haar in staat stelt de rechten van deze doelgroep te verdedigen. 
Kennis van (de leefwereld van) de doelgroep en het werkveld, laagdrempeligheid en flexibiliteit zijn 
hierbij grondbeginselen. 
 
Inloophuis 
De MDHG is een belangenvereniging en geen regulier inloophuis. Dit gegeven zorgt ervoor dat er 
regelmatig geen medewerker van de MDHG aan de hulpvraag van een bezoeker te pas komt. De leden 
helpen elkaar daar waar mogelijk onderling. Dit zorgt ervoor dat persoonlijke problematiek zonder taboe 
besproken kan worden. De gezamenlijke kennis van de sociale kaart is onder de leden groot en de 
bereidheid elkaar te helpen nadrukkelijk aanwezig. Dit wordt versterkt door de aanwezigheid van leden 
van het ervaringsdeskundigencollectief. Wanneer dit niet toereikend blijkt te zijn, zijn het dikwijls de 
leden zelf die nieuwkomers naar medewerkers leiden voor verdere hulp. 
 
Onafhankelijke cliëntondersteuning 
De MDHG ziet het als haar taak personen vervolgens zo veel mogelijk toe te leiden naar andere 
instanties die passende hulp kunnen bieden. Een globale routebeschrijving alleen al doet wonderen om 
mensen efficiënter hun weg te laten bewandelen. Het open deurbeleid stelt mensen in staat eerst 
kennis te maken met de organisatie voordat zij besluiten hun veelal zeer persoonlijke verhaal te delen 
vanwege een hulpvraag. Hoe complexer en persoonlijker de problematiek, hoe moeilijker het vaak is 
om de stap te zetten daar met anderen aan te gaan werken. Weten met wie je dat gaat doen en 
ervaringsverhalen van anderen horen, kunnen die stap verkleinen. 
 
Outreachend werken 
De MDHG werkt ook outreachend voor mensen die het kantoor niet zelf weten te vinden. Dit is een 
laagdrempelige en informele manier van contactlegging en vereist dan ook een flexibele, creatieve en 
soms onorthodoxe houding en aanpak. De vele ervaringsdeskundigen die werkzaam zijn bij MDHG en 
hun improvisatietalent komt daarbij goed van pas. Daarnaast bezoeken medewerkers – veelal in 
groepjes van twee – andere locaties waar de doelgroep zich bevindt, zoals inloophuizen, 
gebruikersruimtes, winteropvang en openbare gelegenheden als parken en treinstations.  
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Bijlage B: Topiclist interviews met cliënten 
Vragen over onafhankelijke hulpverlening door de straatalliantie 
Ik wil graag beginnen met een aantal vragen over uw situatie, over waar u nu verblijft en hoe u dakloos 
bent geworden. Daarna hebben we een aantal vragen over MDHG, Bureau Straatjurist en de 
daklozenvakbond. Door te starten met uw situatie kan ik beter begrijpen hoe MDHG, Bureau Straatjurist 
en de daklozenvakbond u hebben geholpen of zouden kunnen helpen.  
 
Huidige Situatie 

- Wanneer werd u dakloos? 

- Wat was de reden/ waren de redenen dat u dakloos werd? 

- Heeft u toen hulp gezocht?   

Zo ja:  

- Bij wie?   

- Hoe kwam u bij de organisatie terecht? 

- Hoe ging het hulp zoeken? 

- Waar staat u nu? (wat is uw huidige situatie? nog dakloos, of niet meer, nog steeds 

hulpbehoevend of ontvangend etc.) Inhakend op het verhaal dat ze over zichzelf hebben verteld 

 

- Kunt u iets vertellen over waar u sinds u dakloos werd geslapen heeft? 

- Waar verblijft u nu (het meeste van de tijd)?  

- Hoe zou u willen gaan wonen? 

- Denkt u dat dat haalbaar is? Waarom wel / niet? (Welke stappen denkt u daarvoor te moeten 
ondernemen?  

- Heeft u hulp (gehad) bij het vinden van een woning? Zo ja:  

- Wie gaf die hulp? 

- Wat vond u echt goed aan die hulp? 

- Wat vond u echt slecht aan die hulp? 

- Welke hulp heeft u gemist? 

 

- Zijn er nog andere dingen die voor u belangrijk zijn voor de aankomende tijd? Dingen die u wilt 

bereiken of veranderen?  

- Welke en waarom? 

- Denk dat u dat haalbaar is? Waarom wel / niet? (Welke stappen denkt u daarvoor te moeten 

ondernemen? 

- Heeft u daarbij hulp (gehad)? Zo ja: 

- Wie gaf die hulp? 

- Wat vond u echt goed aan die hulp? 

- Wat vond u echt slecht aan die hulp? 

- Welke hulp heeft u gemist? 
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Specifieke vragen over MDHG / Bureau Straatjurist en de Daklozenvakbond 
- Hoe kent u MDHG / Bureau Straatjurist / de Daklozenvakbond? 

 

- Welke hulp zocht u bij MDHG / Bureau Straatjurist / de Daklozenvakbond? 

- Kreeg u die hulp ook?  

- Heeft u ook andere hulp gekregen van deze organisatie? Hulp kan ook voorzieningen zijn (bakje 

koffie, kopiëren, computergebruik, etc.) 

 

- Helpt de medewerker u om uw problemen op een rijtje te zetten of na te denken over mogelijke 

oplossingen? Zo ja, hoe? 

- Heeft u met de medewerker wel eens gesprekken over uw leven? Over wat u wilt bereiken of over 

hoe u met uw problemen om kunt gaan? Zo ja: 

- Waarover gaan die gesprekken? 

- Helpt dat u?  

- Hoe? 

 

- Vindt (of vond) u het moeilijk om aan te kloppen voor hulp bij MDHG / Bureau Straatjurist / de 

Daklozenvakbond? 

- Helpt de medewerker u ook om hulp of ondersteuning ergens anders te krijgen? (denk ook aan een 

uitkering of eenmalige budgetten!)  

 

- Helpen ze u als u niet tevreden bent met de hulp die u krijgt van andere organisaties? Hoe gaat 

dat? 

- Kunt u goed terecht bij MDHG / Bureau Straatjurist / de Daklozenvakbond? 

- Zo nee, waarom niet? 

- Zo ja, wat maakt het makkelijk? 

 

- Wat trekt u aan aan MDHG / Bureau Straatjurist / de Daklozenvakbond? 

- Voelt u zich er thuis en waarom wel/niet? 

- Wat vindt u van de manier waarop er met u gepraat wordt door de medewerker van MDHG / Bureau 

Straatjurist / de Daklozenvakbond? 

- Vindt u de ruimte (kantoor) van MDHG / Bureau Straatjurist / de Daklozenvakbond prettig? Waarom 

wel/niet? 

- Is er voldoende privacy bij MDHG / Bureau Straatjurist / de Daklozenvakbond? Waarom wel/niet? 

- Wordt er tijd voor u genomen? 

- Is de medewerker duidelijk? Vertelt hij/zij alles duidelijk?  

- Heeft u het gevoel dat de medewerker aan uw kant staat? Waarom wel/niet? 
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- Heeft de medewerker een compleet beeld van uw vragen en/of problemen?  

- Helpt de medewerker u om alle hulp te krijgen die u nodig heeft?  

 

- Regelt de medewerker alles voor u of moest u ook zelf dingen doen? Voorbeelden? 

- Voelt u zich daar zeker over? Hoe kwam dat?  

 
- Heeft de medewerker u uit zichzelf steun aangeboden? Zo ja, hoe ging dat? 

 
- Heeft u het idee dat de medewerker u begrijpt? 

- Kan de medewerker u met uw vragen helpen? 

- Weet de medewerker genoeg om u te helpen?  

 

- Hoe zou u de relatie met de medewerker omschrijven? 

- Voelt u zich serieus genomen door hem/haar? Voorbeelden? 

- Voelt u zich veilig bij hem/haar? Voorbeelden? 

- Voelt u zich gesteund door hem/haar? Voorbeelden? 

- Heeft hij/zij veel geduld? Voorbeelden? 

 
De andere Straatalliantieorganisaties 
- Krijgt u ook nog hulp van één van de twee andere organisaties? (MDHG / Bureau Straatjurist / de 

Daklozenvakbond) 

- Zo ja, hoe vult dat de hulp aan van de organisatie waar we het net uitgebreid over hebben gehad?  

 
Check: is nu duidelijk waarom men tijdens ondersteuning van andere organisaties nog hulp krijgt van de 
Straatalliantie? 
 
Verwonderingsvraag 
- Heeft u nog een tip en een top voor MDHG / Bureau Straatjurist / de Daklozenvakbond? 
 
Slot 
Dit was de laatste vraag. Heel hartelijk bedankt dat u mij zoveel belangrijke dingen hebt verteld en ook 
voor alle moeite! Dankzij u weten we beter wat er goed gaat in de hulpverlening aan dak- en thuislozen 
en wat er mist. 
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Bijlage C: Vragen van de Straatalliantie 
Zoals gesteld in de paragraaf Aanleiding (§ 1.1) wilden de Straatalliantie en de HvA met dit onderzoek 
ook in kaart brengen:  

A. wat cliëntondersteuning volgens nationale en internationale literatuur zou kunnen opleveren; 

B. hoe cliëntondersteuning nu wordt vormgegeven, zowel qua inrichting (spreekuren, locatie, etc.) 

en qua methodisch handelen;  

C. welke ontwikkelingen wenselijk zijn in het werkproces van de straatalliantie en de 

randvoorwaarden voor het uitvoeren van dat werkproces; 

D. welke ontwikkelingen wenselijk zijn op het gebied van deskundigheidbevordering van formele 

en informele ondersteuners.  

Hieronder beschrijven we kort hoe we dit hebben gedaan.  
 
Inzicht in de behoefte aan cliëntondersteuning van daklozen 
De droom van de Straatalliantie wordt ingegeven door de behoeften van de cliënten die zij ondersteunt. 
Daarom hebben de cliënten een centrale rol gekregen bij het beantwoorden van de eerste deelvraag 
(Wat is de gezamenlijke droom, wat wil de Straatalliantie samen met haar cliënten bereiken?). Deze 
deelvraag vormt de basis voor de daaropvolgende deelvragen. Zo zijn de behoeften van cliënten 
centraal gesteld in de gehele TOC en het daaruit volgende plan van aanpak.  
 
Meerwaarde cliëntondersteuning volgens nationale en internationale literatuur 
De condities om de droom te bereiken en de relaties tussen de condities zijn gebaseerd op ervaringen 
van betrokkenen bij de Straatalliantie en op kennis uit nationale en internationale literatuur. De ToC 
maakt inzichtelijk welke veronderstellingen over de condities en hun relaties gebaseerd zijn op een 
stevige kennis basis (practice en evidence based) en welke veronderstellingen gebaseerd zijn op 
aannames. 
  
Inzicht in de huidige ondersteuning  
Hoe ondersteuning nu wordt vormgegeven, qua inrichting (spreekuren, locatie, etc.) en qua methodisch 
handelen onderzochten we met deelvraag 7. We zochten en beschreven hier de best practices van de 
Daklozenvakbond, BADT/Bureau Straatjurist en de Belangenvereniging Drugsgebruikers MDHG. 
Daarnaast brachten we de huidige samenwerkingsverbanden met ketenpartners in beeld. We gingen na 
in hoeverre deze handelingen bijdragen aan de gestelde doelen van de Straatalliantie. We bekeken 
daarbij ook in hoeverre de huidige ondersteuning voldoet aan de condities om de doelstelling van de 
Straatalliantie te behalen (deelvraag 2 tot en met 4). 
 
Wenselijke ontwikkelingen voor het werkproces en deskundigheidbevordering 
Om na te gaan of de doelen van de Straatalliantie behaald worden, hebben we samen bepaald wat we 
de belangrijkste uitkomstmaten zijn voor het effect van de Straatalliantie. Dit was geen 
onderzoekstechnische overweging. Deze keuze is bepaald door de visie op ondersteuning en de 
gewenste opbrengsten daarvan. Wanneer is de begeleiding geslaagd? Deze vraag wordt hoofdzakelijk 
beantwoord door de cliënten van de Straatalliantie en daarnaast door de literatuur. Hiervoor hebben we 
de input uit deelvraag 1 tot en met 4 gebruikt.  
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Bijlage D: Onderzoeksverantwoording 
Praktijkgericht kwalitatief onderzoek is gericht op het verkrijgen van inzicht in de werkzaamheid van 
interventies of de factoren die daaraan ten grondslag liggen (Doorewaard, Kil, & van de Ven, 2019). Het 
gaat daarbij vaak om een afgebakende onderzoekspopulatie die betrekking heeft op een 
onderzoeksthema. In dit praktijkgericht onderzoek wordt veelal gewerkt met een grounded theory 
methodologie (Aldiabat & Le Navenec, 2018), waarin via inductie geanalyseerd wordt welke concepten 
of thema’s naar voren komen uit interviews. Dit in tegenstelling tot meer top-down methoden in meer 
deductief onderzoek. De steekproef van kwalitatief onderzoek dient zodanig ontworpen te worden dat 
de onderzoeksresultaten in kwalitatieve zin representatief zijn (Remmers & Groenland, 2006). 
Representativiteit kent binnen het kwalitatieve onderzoek een andere definitie dan binnen het 
kwantitatieve onderzoek. Bij kwantitatief onderzoek is het begrip ‘representativiteit’ getalsmatig 
gedefinieerd en gebaseerd op (grote) aantallen respondenten. Kwalitatief onderzoek is, in tegenstelling 
tot kwantitatief onderzoek, kleinschalig van aard, omdat representativiteit hier niet is gebaseerd op 
getallen en aantallen respondenten. De resultaten zijn kwalitatief representatief als de steekproef 
zodanig is samengesteld dat alle relevante variaties in meningen, opvattingen, gevoelens en motivaties 
de mogelijkheid krijgen om zich te manifesteren binnen de steekproef en binnen het onderzoek. In die 
zin spreken we van representativiteit in kwalitatief onderzoek (Groenland, 2001).  

Om dit te kunnen waarborgen dient de onderzoeker allereerst de steekproefkenmerken die ten 
grondslag liggen aan de variaties binnen de onderzoeksdoelgroep in kaart te brengen (Remmers & 
Groenland, 2006). Op basis daarvan wordt het steekproefontwerp vastgesteld. De onderzoeker stelt de 
relevante variabelen vast aan de hand van eerder onderzoek en modellen die relevant zijn voor het 
onderwerp en de onderzoeksvraag. Vanuit de definitie van de onderzoekspopulatie wordt vervolgens een 
onderverdeling naar categorieën gemaakt totdat er uiteindelijk een overzicht ontstaat waarin alle 
relevante onderzoeksvariabelen onderverdeeld zijn. Delen van de ToC van de Straatalliantie zijn eerder 
al onderzocht, zo is er al een stevige body of knowledge over de specifieke kenmerken en behoeften van 
mensen die in Nederland en specifiek in Amsterdam op straat komen (van Laere, de Wit, & Klazinga, 
2009; van Straaten et al., 2012) en de kenmerken van deze groep (G4-User, 2019; Oosterveer, van 
Husen & Buster, 2018; van der Laan, 2020). Op basis van deze kennis zijn er categorieën geformuleerd 
waarop de steekproefselectiecriteria zijn gebaseerd. Bij het bepalen van de categorieën is rekening 
gehouden met kenmerken van cliënten die interacteren met de thema’s dit ten grondslag liggen aan dit 
onderzoek:  

- oorzaken van dakloosheid; 
- ondersteuningsbehoeften; 
- mate van doelgerelateerde self-efficacy; 
- mate van (financiële) redzaamheid; 
- belemmerende en stimulerende factoren in het zoeken naar hulp en voor de werkrelatie. 

Op basis van de body of knowledge en de achtergrondkenmerken zijn vijf profielen geformuleerd 
waarvan vastgesteld is dat zij allen vertegenwoordigd moesten zijn in het onderzoek. De verwachting 
was dat zij om verschillende redenen hulp van de Straatalliantie nodig hebben, hier andere hulp zullen 
zoeken en deze mogelijk ook anders zullen ervaren. Het uiteindelijke steekproefontwerp is dus zo 
opgezet dat de onderscheidende variabelen bepalend waren. De gevolgde werkwijze bevordert dat de 
steekproef op basis van vooraf beschikbare informatie systematisch is uitgewerkt.  
 
Hierbij moet wel de kanttekening geplaatst worden dat de restricties door het COVID-19 virus het 
werven van deelnemers heeft gecompliceerd. Idealiter hadden wij meer dak- en thuisloze gezinnen en 
mensen die kortdurend dak- of thuisloos zijn willen spreken. Het is daardoor mogelijk dat de specifieke 
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behoeften van deze groepen iets minder goed naar voren komen dan die van de langdurig dak- en 
thuisloze respondenten. Daar staat tegenover dat de langdurig dak- en thuisloze Amsterdammers vaak 
relatief veel ondersteuning nodig hebben en vaak door eerdere ervaringen een moeizame relatie 
hebben met reguliere hulpverleningsinstanties. De stem van deze groep is daarom van groot belang.  
 
De uiteindelijke steekproefgrootte is gebaseerd op eerder onderzoek waarin experimenten zijn 
uitgevoerd die uitwijzen welke grootte veelal leidt tot saturatie van de onderzoeksdata (zie bijvoorbeeld 
Guest, Bunce, & Johnson, 2006). Saturatie houdt in dat er in de dataverzameling een punt komt waarop 
alle mogelijke variatie in antwoordmogelijkheden van deelnemers gerapporteerd zijn. Saturatie is zowel 
afhankelijk van doelstelling van het onderzoek (wil men weten welke thema’s er spelen of wil men ook 
begrip van die thema’s), de complexiteit en de breedte van de onderzoeksvraag, de mate van 
ervarenheid van de interviewers en de homogeniteit van de doelgroep in relatie tot de onderzoeksvraag 
(Aldiabat & Le Navenec, 2018). Uit experimenten blijkt dat zes diepte-interviews veelal genoeg zijn om 
de belangrijkste thema’s te identificeren en twaalf interviews saturatie bieden in de zin van begrip van 
de thema’s (Guest, Bunce, & Johnson, 2006). Omdat er in dit onderzoek vijf subgroepen zijn 
gedefinieerd is ervoor gekozen om het benodigde aantal interviews vast te stellen op vijftien interviews. 
Op basis van literatuur en praktijkkennis waren we er gerust op dat we met dit aantal een representatief 
beeld zouden kunnen krijgen. Bij analyse van de data is vervolgens gekeken of er in de laatste 
interviews nog nieuwe, voor de onderzoeksvragen relevante, informatie bij kwam die aanleiding gaf om 
nog aanvullende interviews te houden. Dit was na het veertiende interview niet meer het geval. Daarom 
zijn toen de laatste twee ingeplande interviews nog uitgevoerd waarna de dataverzameling is beëindigd.    
  
In hoofdstuk drie beschrijven we de ervaringen van cliënten met de Straatalliantie. Daarvoor zijn 
interviews gehouden met 16 respondenten die dak- en/of thuisloos zijn. Voor de selectie van 
respondenten aan het onderzoek hebben we drie verschillende criteria in ogenschouw genomen: de 
subgroep van dak- en thuislozen waartoe zij gerekend kunnen worden, de organisatie waardoor zij 
geholpen zijn en demografische kenmerken. De oorzaken van dak- of thuisloos zijn en de uitdagingen 
waarmee mensen die dak- of thuisloos zijn geconfronteerd worden, verschillen tussen mensen. Toch 
zijn er wel groepen van mensen aan te wijzen die vaker vergelijkbare ervaringen hebben. We hebben 
voor dit onderzoek een aantal aandachtsgroepen gedifferentieerd, waarbij we ervoor hebben gezorgd 
dat we van al deze groepen tenminste een respondent spraken.   
 
Kenmerk Aantal geïnterviewden 
Zelfredzame dak- en thuisloze respondenten 
 

3 

Dak- en thuisloze gezinnen 
 

1 

Dreigend dak- en thuisloze respondenten 
 

2 

Langdurig dak- en thuisloze respondenten 
 

9 

Nieuwe dak- en thuisloze respondenten 
 

1 

 
De deelnemers van het onderzoek hebben hulp ontvangen van de MDHG (vijf personen), de 
Daklozenvakbond (drie personen), Bureau Straatjurist (vijf personen) of juist van geen van deze 
organisaties (drie personen). De laatste categorie is geïnterviewd om na te gaan of er kritische geluiden 
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rondgaan over de drie organisaties die ertoe leiden dat sommige mensen geen gebruik willen maken 
van hun ondersteuning en om na te gaan waar mensen hulp zoeken wanneer zij geen ondersteuning 
krijgen door de Straatalliantie. Tenslotte hebben we rekening gehouden met de demografische 
kenmerken leeftijd en geslacht, omdat eerder onderzoek heeft laten zien dat deze factoren interacteren 
met de ervaringen met ondersteuning. De verdeling is hieronder weergegeven.  
  

Man Vrouw Totaal 
27 - 45 jaar 5 1 6 
45 - 65 jaar 4 4 8 
65+ jaar 2 

 
2 

Totaal 11 5 16 
 
In hoofdstuk 6 zijn interviews met ketenpartners en bestuurders van de MDHG, de Daklozenvakbond en 
Bureau Straatjurist opgenomen. Wij hebben Ineke Baas van de MDHG, Carolien de Jong van de 
Daklozenvakbond en Jan de Vries van Bureau Straatjurist gesproken. Daarnaast hebben we Patric 
Hartwig gesproken, verantwoordelijk voor de briefadressen die de Daklozenvakbond uitgeeft. Dit 
onderdeel van de Daklozenvakbond zal waarschijnlijk niet opgenomen worden in de Straatalliantie. 
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Bijlage E: Theory of Change van de Straatalliantie 
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