
door Petra Hoogerwerf

Als dakloos mens ben je altijd onderweg, 
maar kom je nergens aan (I)

WAT IS DE OMVANG VAN HET PROBLEEM?
Op de site van het CBS staat: ‘Op 1 januari 2021 waren 
32 duizend mensen dakloos. Op 1 januari 2020 waren 
dit er ruim 36 duizend, waarmee de jarenlang stijgende 
trend van het aantal dakloze mensen tot stilstand kwam. 
Het aandeel 18- tot 27-jarigen onder de groep dakloze 
mensen daalde van 35 procent begin 2016 naar 18 
procent op 1 januari 2021.’

‘Dakloosheid is een serieus en groeiend probleem,’ zegt 
Lantink van VNG. De cijfers van het CBS ondersteunen 
wat dat betreft de signalen die wij van gemeenten 
krijgen. Overigens werken wij samen met ministerie 
van VWS aan een eigen gemeentelijke monitor voor de 
Maatschappelijke Opvang (MO).’

‘De cijfers van het CBS staan ter discussie,’ aldus Filbri 
van het Straat Consulaat. Mensen jonger dan achttien 
of ouder dan 65 worden niet meegeteld, terwijl wij in 
toenemende mate oudere mensen zien die geen status 
hebben. Mensen uit Indonesië of Suriname, die hun hele 

leven hier gewoond en gewerkt hebben, hebben volgens de 
gemeente geen recht op opvang omdat ze niet rechtmatig 
in Nederland verblijven. Ook dakloze arbeidsmigranten 
worden niet meegeteld. Deze worden abominabel betaald, 
werken onder slechte arbeidsomstandigheden, worden met 
tien man opgehokt in een slaapkamer. Als ze geen baan 
meer hebben, zijn ze ook hun huisvesting kwijt. Vervolgens 
wordt gezegd: ‘Daar zijn we niet voor verantwoordelijk.’ 
Dat er cijfers worden gepresenteerd waardoor het 
daklozenprobleem lijkt af te nemen, is het verkeerde 
signaal. Je kunt het probleem alleen maar structureel 
oplossen, als je de juiste definitie voor dakloosheid gebruikt, 
groepen niet uitsluit en de impact van de interventies goed 
meet.’

Staallekker vult aan: ‘Er is ook een grote groep van 
thuislozen. Dat zijn mensen die ergens verblijven op een 
plek die niet hun eigen woning is. Bij familie, vrienden of 
kennissen op de bank, op zolder, in kelders of in schuurtjes. 
Bij elkaar zijn er zo’n honderdduizend mensen acuut op 
zoek naar een zelfstandige woonplek.’

Het probleem van 
economisch dakloze 

mensen is onzichtbaar
Voor het ene onderwerp lijkt het 
makkelijker om fondsen voor te 
werven dan voor het andere. Het 
Vakblad fondsenwerving gaat dit jaar 
in op aantal hardnekkige structurele 
problemen waarbij fondsenwervers 
negatieve beeldvorming moeten 
overwinnen. Dit keer aandacht 
voor het dakloosheidsprobleem 
in twee artikelen, over impact en 
fondsenwerving. 

Aan het woord komen Ron Staallekker, medewerker en ervaringsdeskundige, 
en Marlies Filbri, directeur van het Straat Consulaat, een belangenorganisatie 
uit Den Haag. Ralf Embrechts, mede-oprichter Quiet, met elf communities 
in Nederland en de spraakmakende armoedeglossy de Quiet500. De 
community's geven mensen een steuntje in de rug, bijvoorbeeld als dakloze 
mensen weer een woning vinden. Daarnaast Elize Lantink, woordvoerder 
van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Willem van 
Sermondt, beleidsmedewerker van Kansfonds. In onze research naar het 
daklozenprobleem doemde een nieuwe doelgroep op, de economisch dakloze 
mensen, die een vergeten groep blijkt te zijn in het beleid van de overheid.
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‘Het Kansfonds spreekt over één miljoen mensen in 
Nederland die geen thuis hebben,’ zegt beleidsmedewerker 
Van Sermondt: ‘Wij definiëren dat als gebrek aan een 
dak boven je hoofd, maar ook gebrek aan voldoende 
bestaanszekerheid. Of het diepe besef erbij te erbij te 
mogen horen. Alle experts in Nederland zijn het erover 
eens dat het getal van het CBS veel te laag is. Ze tellen 
alleen mensen die in beeld zijn bij de gemeentes, dat zijn 
voornamelijk mensen waarmee meer aan de hand is, dus 
ook verslavingsproblematiek bijvoorbeeld. Veel groepen 
zijn onzichtbaarder zoals jongeren die ‘bankhoppen’ of 
vrouwen die in hun eigen netwerk verblijven, wat ook niet 
altijd veilig is.’

Embrechts, mede-oprichter Quiet: ‘In het vier na rijkste 
land ter wereld, is het van de knotse dat één op de acht 
mensen in armoede leeft. Wij zien armoede als een tekort 
aan geld en een tekort aan meedoen, dat opgeteld is een 
fatale combinatie. Laten we stoppen met het goochelen 
met cijfers. Iedere dak- of thuisloze is er één te veel.’

HOE WORD JE DAK- OF THUISLOOS?
Filbri: ‘Veel mensen denken dat er een steekje aan je loszit 
als je dakloos bent. Maar het is gebleken dat iedereen drie 
loonstroken van dakloosheid af zit. Ik vind het veelzeggend 
dat het Nibud zegt dat iedereen zo'n twintigduizend euro 
als buffer op de bank moet hebben om klappen op te 
vangen. De meeste mensen hebben dat gewoon niet.’

Staallekker was zelf een periode van zeven jaar thuisloos 
en zeven maanden dakloos. Hij is nu in dienst van Straat 
Consulaat waar hij andere mensen helpt en lezingen geeft 
over zijn ervaringen. ‘Ik heb twee levens, voor en na de 
dakloosheid. Ik had een hele goede baan, die ik verloor. 
Mijn vrouw en ik gingen scheiden. De hypotheek was 
in mijn tijd gebaseerd op twee inkomens, dus kon ik 
mijn huis niet meer betalen. Ik stond niet ingeschreven 
voor woningen. Ik heb talloze instanties gebeld en 
aangeschreven. Maar er was in die tijd gewoon geen 
woonruimte en ik had geen geld om bijvoorbeeld drie 
maanden borg te betalen. In die periode heb ik ook wel 
tweehonderd sollicitaties gestuurd. En dan is het heel snel 
gebeurd. Dan ga je van een heel mooi koophuis en twee 
auto's voor de deur, binnen een half jaar naar een situatie 
waar alles weg is en je enorme schulden hebt.’

ALS ECONOMISCH DAKLOZE MENS VAL JE TUSSEN 
WAL EN SCHIP?
Filbri: ‘Straat Consulaat richt zich op structurele oorzaken 
en het voorkomen van dakloosheid en het ondersteunen 
van mensen om de stap uit dakloosheid te kunnen 
maken. Als Straat Consulaat zien wij dakloosheid als een 
woonprobleem. Als iemand door omstandigheden zijn 
woning niet meer kan betalen, is er geen mogelijkheid 
om een goedkope woning te vinden. In de Wmo (Wet 
maatschappelijke ondersteuning) staat dat mensen die 
kwetsbaar zijn en hulp nodig hebben, die hulp krijgen. 
Maar die hulp krijg je alleen als je niet zelfredzaam bent.’

Van Sermondt: ‘Als je naar het gemeentelijk loket gaat 
en je hebt alleen een huisvestingsprobleem, zeggen ze: ‘Je 
kan voor de rest prima voor jezelf zorgen. Je hebt geen 
verslaving, je hebt geen schulden.’ Dan word je weer 
weggestuurd. Dat zijn de economische daklozen.’

Staallekker: ‘Als je eenmaal dakloos dreigt te raken kom 
je door de stress in een situatie terecht die je niet meer 
overziet en waarin je je problemen ook niet meer erkent. Zo 
opende ik mijn post niet meer. Ik ben in de ontkenningsfase 
‘gestruikeld’. En op dat moment schiet de hulpverlening 
tekort. Ik voelde schaamte omdat ik gefaald had. Ik kwam 
er op een gegeven moment achter dat ik mijn huis uitgezet 
werd toen er een vrachtwagen voor de deur stond. Toen wist 
ik: nu is het klaar, maar ik wist niet waar ik naartoe moest. 
De gemiddelde duur om in aanmerking te komen voor een 
sociale huurwoning in Den Haag is tussen de zeven en tien 
jaar. Na jaren slapen bij vrienden ben ik hulp gaan zoeken 
bij de gemeente, maar die wezen me af en verwezen me 

Ron Staallekker (Straat Consulaat):  
‘Als dakloze heb je geen doel:  
je moet de tijd verplaatsen’

Ron Staallekker en Marlies Filbri 
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door naar Straat Consulaat. Ik kreeg 
een tentje om in te slapen onder de 
voorwaarde dat ik me een keer zou 
aanmelden bij de vergadering van de 
achterban van het Straat Consulaat; 
een groep mensen die zelf dakloos 
zijn of geweest zijn en zich vrijwillig 
inzetten voor andere dakloze mensen. 
De tent werd mijn thuis. Ik ging 
elke avond naar dezelfde plek toe, 
ver weg van Den Haag in het bos. 
Dat was voor mij de meest veilige 
plek. Iemand die dakloos is, is altijd 
onderweg en komt nergens aan. Ik 
kan aan de wijze waarop mensen 
lopen zien of ze dakloos zijn. Vaak 
ging ik naar de bibliotheek en bleef 
daar tot sluitingstijd.’

WAT IS EEN GOEDE AANPAK VOOR 
HET DAKLOZENPROBLEEM?
Staallekker: ‘Als je dakloos bent 
ontbreekt het aan structuur en 
vertrouwen en heb je een negatief 
zelfbeeld. Je wilt eigenlijk niks meer. 
Ik ben toch naar die vergadering bij 
het Straat Consulaat gegaan omdat 
ik iets wilde terugdoen voor dat 
tentje. Ik kreeg vrijwilligerswerk, 
wat me structuur gaf. Zo kreeg ik 
bijvoorbeeld een agenda om de data 
van afspraken op te schrijven. Ik kreeg 
waardering en voelde dat ik iets kon 
betekenen. Dat was belangrijk voor 
mijn herstel. Maar mijn echte herstel 
begon met een stabiele woonplek waar 
ik de deur kon dichtdoen. Nu kan 
ik zelf mensen helpen die om hulp 
vragen.’

HOE KUN JE DAKLOOSHEID 
VOORKOMEN?
In 2020 is de landelijke Preventie 
Alliantie opgericht, die ondersteuning 
biedt bij het ontwikkelen en uitvoeren 
van het gemeentelijk preventiebeleid 
rondom dak- en thuisloosheid. Werkt 
deze optimaal?

Lantink: ‘De VNG is positief over 
de Preventie Alliantie, omdat daar 
wetenschappelijke kennis samenkomt 
bij de praktische vragen van 
gemeenten. Het is goed om de focus 
meer op preventie te leggen.’

Filbri van het Straat Consulaat pleit 
voor creativiteit: ‘De gemeente kan 
voorkomen dat mensen niet op straat 
belanden, bijvoorbeeld door mensen te 
ondersteunen bij een huurachterstand. 
Als iemand dakloos is en in de opvang 
zit, kost dit vijftigduizend euro per 
jaar. Dan kun je beter een jaar huur 
betalen voor iemand.’

Van Sermondt: ‘Als Kansfonds 
financieren wij bureaucratievrij de 

doorbraakmethode, in samenwerking 
met het Instituut voor Publieke 
Waarden. We vragen aan jongeren wat 
ze nodig hebben. En wij stellen dan 
hoppakee dat geld snel beschikbaar: 
bijvoorbeeld de eerste maand huur en 
de borg. Of we betalen een schuld af of 
betalen een opleiding. Er zijn mensen 
die hun huis willen openstellen voor 
anderen, maar daar staat wet- en 
regelgeving bij in de weg. Of de 
sociale afdeling van de gemeente is 
razend enthousiast om iemand in een 
garage of tuinhuisje te laten wonen, 
maar dan zegt een andere afdeling: 
‘Je krijgt geen vergunning. Zo zegt 
een hypotheekverstrekker dat je niet 
een kamer mag onderverhuren.’

Embrechts, Quiet: ‘Mensen die vanuit 
dakloosheid weer een huis krijgen, 
hebben ook inrichting nodig en hulp 
bij het ophangen van lampjes en 
het witten van een muurtje. Onze 
community's helpen daarbij. Mensen 
die het goed hebben, zetten hun tijd 
in en doen het samen met de mensen 
die het goed kunnen gebruiken. 
Winkelketen Leen Bakker heeft 
vorig jaar samen met ons, de Lions 
Club, De Vonk en andere organisaties 
honderdvijfenzeventig nieuwe bedden 
uitgezet bij gezinnen in Tilburg, 
voor mensen die op een matrasje op 
het beton lagen. Soms kunnen we 
dakloosheid voorkomen, als iemand 
steun vraagt bij schulden, dan hebben 
we hele korte lijntjes met specialisten 
om daar iets in te kunnen betekenen.’

WELKE VORMEN VAN OPVANG  
ZIJN ER?
‘De gemeente heeft de regie als 
het gaat om de bestrijding van 
dakloosheid,’ aldus Lantink van de 
VNG. Daarbij wordt in de praktijk 
nauw en langjarig samengewerkt met 
instellingen voor maatschappelijke 
opvang, waar de expertise op dit 
vlak zit. Er is een heel breed palet 
aan opvang en ondersteuning. Dat 
varieert van laagdrempelige inloop 
voor een kop koffie en een douche 
tot structurele opvang met een 
ondersteuningstraject dat is gericht op 
uitstroom naar een eigen plek. 

Willem van Sermondt, projectadviseur bij Kansfonds

IMPACT-AANPAK

In het aangaan van de problemen van 
dakloosheid zijn een aantal methodes te 
onderscheiden: 

- Voorkomen van dakloosheid
- Opvang bij dakloosheid
- Begeleiding naar zelfstandig wonen
-  Housing First: ondersteuning bij 

zelfstandig wonen
- Voorkomen van terugval
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De 43 centrumgemeenten van 
het land ontvangen tot dit jaar 
een rijksbijdrage van in totaal 385 
miljoen euro. Daar komt verandering 
in. In het nieuwe regeerakkoord 
is er extra geld bestemd voor de 
maatschappelijke opvang. Dat geld 
is bedoeld voor de regio rond de 
centrumgemeenten en wordt verdeeld 
op basis van de te verwachten 
problematiek. Grotere gemeenten 
ontvangen dus meer uit die pot en 
gemeenten met een sociaal zwakkere 
structuur ontvangen relatief veel. Het 
nieuwe kabinet trekt meer geld voor 
de maatschappelijke opvang uit, maar 
het is nog niet duidelijk hoeveel van 
de 65 miljoen euro naar gemeenten 
gaat.’

IS HET PROBLEEM STRUCTUREEL 
OP TE LOSSEN?
Lantink, VNG: ‘Voor een structurele 
oplossing is het niet alleen 
nodig dat er meer geld gaat naar 
maatschappelijke opvang, maar ook 
dat de woningmarkt wordt aangepast: 
meer woonruimte voor marginale 
groepen.’

Filbri, Straat Consulaat: 
‘Volkshuisvesting is tegenwoordig 
een woningmarkt waar je lekker geld 
kunt verdienen als je slim bezig bent. 
Maar het recht op een woning staat 
in de Grondwet als plicht voor de 
overheid om er alles aan te doen dat 
iedereen in Nederland een veilige 
woning heeft en het is bovendien een 
Universeel Mensenrecht. Er moet een 
systeemverandering op het gebied van 
wonen komen.’

Van Sermondt, Kansfonds: ‘Ik zie 
onder vermogensfondsen de behoefte 
om op een systemische manier aan 
verandering te werken die duurzaam 
is en te kijken wat daarvoor nodig 
is. Daarvoor willen we vaker zelf 
programma’s opzetten om te laten 
zien hoe het anders kan, initiatieven 
bij elkaar te brengen, van elkaar te 
leren én te kijken hoe je beleid kan 
veranderen. In Nederland wordt 
dakloosheid te veel vanuit een 
zorgperspectief benaderd.’

Over 
fondsenwerven 
voor economisch 
dakloze mensen 

In het vorige artikel stond de omvang én aanpak van 
het daklozenprobleem centraal. Nu staan we stil bij de 
fondsenwerving en het duurzaam financieren van initiatieven. 

Het Straat Consulaat werkt met ervaringsdeskundigen, in dienst 
en als vrijwilliger om zo ook werkervaring op te doen. Filbri: ‘Mijn 
rol is erg divers: ik geef onder andere aandacht aan communicatie, 
fondsenwerving, projectaanvragen en vrijwilligersbeleid. Ik was 
vroeger werkzaam bij Oxfam, onder andere als hoofd van de afdeling 
Beleidsbeïnvloeding met 27 lobbyisten, maar stond niet meer met 
mijn voeten in de klei. Hier stap ik uit mijn bubbel door de dagelijkse 
gesprekken met mensen die in Nederland in armoede leven en dakloos 
zijn. Ik leer hier ontzettend veel, ook over mijn eigen bevoorrechte 
positie.’

‘Quiet zet zich in voor mensen die leven in 
armoede,’ vertelt Embrechts. ‘Quiet heeft 
drie speerpunten: vertellen, verzachten en 
versterken. We hebben inmiddels elf Quiet 
Community’s. Zij proberen vanuit solidariteit 
de situatie van deze mensen te verzachten. 
Uiteindelijk is ons belangrijkste doel dat 
we mensen versterken, zodat ze weer mens 
kunnen zijn en weer mee kunnen doen. De 
Quiet500 geven we eens per drie jaar uit: een 
hip magazine dat het verhaal van armoede 

Als dakloos mens ben je altijd 
onderweg, maar kom je 
nergens aan (II)
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vertelt, gemaakt met krachtige portretten, bijzondere 
verhalen en gedichten en een knipoog met advertenties 
naar de Quote500. De derde editie van de Quiet500 kwam 
afgelopen oktober uit en heeft als thema ‘Licht op stille 
armoede’ (www.quiet.nl).’

HOE WORDEN JULLIE GEFINANCIERD?
‘De eerste Quiet500 maakten we in 2013 en stuurden we 
naar alle miljonairs uit de Quote500. We vroegen ze om 
eens met ons praten over oplossingen van zo’n schurend 
probleem als armoede. Ik heb van ongeveer veertig 
miljonairs een reactie gehad, veelal wat ze zelf al deden aan 
goede doelen. Uiteindelijk hebben we goede samenwerking 
opgezet met Dirk Lips van Libéma (van onder andere 

de Beekse Bergen) en Harry Hilders, die zijn geld in 
vastgoed heeft verdiend. Lips reikte ons het idee aan om 
niet alleen te vragen om geld, maar aan ondernemers te 
vragen waar ze goed in zijn: hun talenten. Daarnaast zijn 
we mensen in armoede gaan vragen waar ze behoefte aan 
hebben en tot ieders verrassing zeiden mensen: ‘Ik wil naar 
een echte kapper, naar dat nieuwe restaurant in de stad, 
naar de bioscoop of schouwburg’. Dus bij Quiet doneert 
iedere ondernemer waar ze goed in zijn, en het aanbod van 
ondernemers en de vraag van mensen in armoede brengen 
we bij elkaar. Dat noemen we ‘armoede verzachten’ via 
duizenden geluksmomentjes.’ 

‘In de eerste fase konden we goed geld vinden, door de 
miljonairs. We zijn niet meteen naar de gemeenten gegaan, 
omdat we dan aan allerlei normen moeten voldoen, in 
het aantal bereikte mensen bijvoorbeeld. Dan zouden we 
moeten controleren of mensen arm zijn, en dat doen we 
uit principe niet, 
wij gaan uit van 

vertrouwen. De gemeente Roosendaal doet bijvoorbeeld 
wel mee, maar op ónze voorwaarden. De wethouder zag 
onze verbindende kracht. We vroegen haar of ze twee 
medewerkers wilde financieren gedurende drie jaar. 
Dat deed ze en de gemeente zoekt nu met ons mee om 
financiering te vinden voor de volgende fase na drie jaar. 
Iedere community is in die eerste fase anders gefinancierd: 
een gulle gever, een fonds, een gemeente of van alles 
gemixt.’ 

Het Straat Consulaat krijgt geen structurele gelden. Filbri: 
‘Elk jaar moeten we een aanvraag doen en is het onzeker 
hoeveel geld we krijgen en of iedereen kan blijven. En dat 
terwijl we al 25 jaar hier werken. Ik wil graag investeren 

in impactmeting en met de gemeente het gesprek aangaan 
over de vraag hoe je de beste resultaten kan behalen. 
Maar dat onderdeel is lastig om gefinancierd te krijgen. 
Dat geldt ook voor de kosten van communicatie en 
fondsenwerving. Het zou fijn zijn als fondsen ook in de 
basis van organisaties investeren en niet alleen in projecten. 
Wat sommige vermogensfondsen zeggen is: ‘We gaan geen 
gaten vullen van wat de gemeente niet financiert. Waarom 
kun je geen complementaire rol innemen?’ We krijgen 
ook gelden van kerken en particulieren. Voor ons is elke 
gift heel waardevol. We krijgen elke maand één euro van 
iemand. Zo mooi.’ 

Embrechts: ‘Ik zie dat er in Nederland heel veel ‘start’-
geld is maar weinig ‘blijf ’-geld. Veel mensen zeggen: 
‘Iedere euro die we geven moet in de portemonnee van 
armen komen.’ Soms moet je bij een fonds naar een 
project toeschrijven. Maar een organisatie moet ook een 

stevige ruggengraat 
hebben, dat noem 

Ralf Embrechts (Quiet): ‘Word rebels en kom in actie’
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ik professioneel. Wij hebben naast de vele vrijwilligers 
ook betaalde krachten nodig voor de continuïteit. 
Dat hebben de miljonairs direct erkend. Ik wil af van 
alleen maar projecten organiseren. In Tilburg ontstond 
bijvoorbeeld het idee om vrouwen en meisjes in 
armoede menstruatiemiddelen te geven. Dat is namelijk 
verdomd kostbaar voor hen. Na een projectaanvraag 
waarin je zegt ‘zoveel vrouwen, zoveel meisjes, zoveel 
materiaal’, heeft het Armoedefonds Nederland 
bijgedragen. Maar hoe financieren we het over twee 
of drie jaar? Dit project is succesvol en je wilt dat dit 
blijvend is, dan is volgens mij toch vaak de (lokale) 
overheid aan zet. Om Quiet blijvend te financieren en 
niet alleen afhankelijk te zijn van projectengeld, gaan 
we nu een fondsenwerver aannemen die hopelijk veel 
‘blijf ’-geld aanboort.’

WAAR LOPEN JULLIE TEGENAAN BIJ 
FONDSENWERVING?
Filbri, Straat Consulaat: ‘Vermogensfondsen financieren 
meestal projecten en stellen hoge eisen, ook als het gaat 
om een klein project van vijftienduizend euro. In het 
schrijven van de aanvraag en de rapportage achteraf zit 
veel tijd. Waarom kunnen vermogensfondsen die al langer 
werken met bepaalde organisaties, niet meer werken uit 
vertrouwen? Nu wordt vaak om (grote) cijfers gevraagd, 
bijvoorbeeld de vraag hoeveel mensen je hebt bereikt. 
Creëert dat verandering? Het is soms effectiever om te 
investeren in mensen zoals Ron Staallekker die via ons 
vrijwilligerswerk doorstromen naar een baan. We zouden 
gezamenlijk moeten zoeken naar structurele oplossingen. 
Daar zou vanuit de fondsen meer in kunnen worden 
geïnvesteerd. Het is fijn, zoals bij Kansfonds, om met 

QUIET - TIJD OM TE REFLECTEREN

 

       

'Advertentie' uit de Quiet 500
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medewerkers van vermogensfondsen goede gesprekken te 
voeren over je aanpak: waarom werkt het wel, of niet?

Van Sermondt, Kansfonds: ‘Aan de ene kant willen we 
een aanjagende rol hebben. Maar we zijn uiteindelijk 
niet een duurzame financier waarop organisaties voor 
de eeuwigheid op kunnen bouwen. Tegelijkertijd zien 
we natuurlijk dat voor partners die projectmolen veel 
onzekerheid biedt. Daarom willen we organisaties die 
dicht bij ons staan, structureel steunen en lopen we 
langer met ze op. Zo ondersteunen we inloophuizen 
in een meerjarig programma van vierenhalf jaar met 
exploitatiefinanciering. Dit doen we vanuit ons Fonds 
Franciscus waarin we samen werken met Adessium, 
Dioraphte, Kerk en Wereld, KNR-PIN en Maatschappij 
van Welstand. We gaan ook organisaties vrij financieren 

die zich inzetten voor collectieve belangenbehartiging, 
op het gebied van dakloosheid voor jongeren. Straat 
Consulaat is één van die partners. Dat geld gaat dan naar 
personeelskosten.’ 

HOE GA JE OM MET NEGATIEVE BEELDVORMING OVER 
DAKLOZE MENSEN?
Van Sermondt, Kansfonds: ‘Er zijn inderdaad hardnekkige 
beelden over dakloze mensen. Maar ik denk dat de 
wooncrisis eraan bijdraagt dat de beeldvorming rondom 
dak- en thuisloosheid verandert. Iedereen kent wel iemand 
waarvoor de huisvesting een groot probleem is, bij een 
scheiding bijvoorbeeld. Dat draagt bij aan de beeldvorming 
dat het iedereen kan overkomen na een life-event. Dat zien 
we ook bij onze middle donors die vinden dat mensen recht 
hebben op een thuis.’ 

‘De toeslagenaffaire heeft laten zien dat armoede ‘geen 
eigen schuld dikke bult’ hoeft te zijn en dat de overheid 
de oorzaak kan zijn,’ zegt Embrechts. ‘Met de Quiet500 
geven we mensen die in armoede leven, ook dak- en 
thuislozen, een gezicht; we belichten alle facetten van 
armoede. Mensen zijn trots dat ze in de Quiet500 staan, 
voelen zich gezien en gehoord. Je ziet in de armoede-
industrie dat vaak de zieligheid benadrukt wordt. Dat 
willen wij niet, mensen in armoede zijn krachtpatsers in 
overleven.’

Van Sermondt: ‘Wij werven zelf ook fondsen. Vroeger 
was iedereen enthousiast over die lieve projectjes die 
we ondersteunden zoals ‘Maatjes’ en ‘Coaches’. Maar 
we hebben nu een verandering doorgevoerd waarbij we 
veel meer inzetten op duurzame oplossingen en directe 
financiering. Ik krijg daardoor veel vaker kritische vragen: 
‘Helpt dat wel, is er wel voldoende begeleiding?’ Wellicht 
speelt de gedachte: misschien hebben ze het er toch zelf 
naar gemaakt. Ik krijg toch ook niet zomaar vanuit het 
niets tweeduizend euro?’ Het is een hardnekkig idee in 
Nederland dat iedereen zelfredzaam moet zijn. Ik snap 
dat je in de fondsenwerving een verhaal begrijpelijk moet 
maken. Maar ik denk dat we in de sector te veel in simpele 
bites zijn gaan communiceren, waarbij je ook niet laat zien 
dat het soms een extra inspanning vraagt om ingewikkelde 
maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Gelukkig 
merken we dat we juist met het complete verhaal gevers 
aan ons weten te binden die net als wij écht een doorbraak 
willen creëren.’ ◊

Marlies Filbri (Straat Consulaat):  
‘Ieder jaar is het onzeker 
hoeveel geld we krijgen en  
of iedereen kan blijven’

WELZIJN
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