
 

 

 

 

 

 

 

Betekenisvolle Participatie van mensen met ervaringskennis in dakloosheid 

Straat Consulaat 

Het Straat Consulaat is een organisatie die de belangen behartigt van (dreigend en ex) dakloze 

mensen. Dit doen we nadrukkelijk samen mét en op basis van de kennis en ervaring van onze 

vrijwilligers en medewerkers met ervaringskennis in dakloosheid. 

We zetten in op participatie van (dreigend) (ex-) dakloze mensen, in de totstandkoming, 

uitvoering en monitoring van beleid dat hen aangaat. We willen dat de gemeente mensen met 

ervaringskennis en de organisaties die hen ondersteunen vanaf het begin meeneemt in 

beleidsprocessen zodat beleid daadwerkelijk bijdraagt aan een oplossing van het probleem. 

Wat is participatie? 

Met participatie bedoelen we als Straat Consulaat de deelname van (dreigend) dakloze mensen 

en mensen met ervaringskennis in besluitvormingsprocessen die hen treffen. Dit kunnen 

besluitvormingsprocessen op individueel niveau zijn maar ook op collectief niveau. Daarmee 

doelen we op processen gericht op beleid, wet- en regelgeving of andere maatregelen vanuit de 

overheid die de levens van (dreigend) dakloze mensen treft.  

Uiteindelijk wordt participatie pas “betekenisvol” als we de input daadwerkelijk terugzien in het 

beleid wat leidt tot een structurele oplossing.  

Voorwaarden voor betekenisvolle participatie 

Betekenisvolle participatie dient in elke stap van het besluitvormingsproces te voldoen aan 

enkele basisprincipes. 

• Heb oog voor de diversiteit van mensen binnen de groep die (dreigende) dakloosheid 

ervaart. Deze moeten zoveel mogelijk de kans krijgen te participeren; 

• Zorg ervoor dat het proces van participatie geen belemmeringen opwerpt voor de 

deelname van bepaalde groepen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mensen met een 



beperking en toegankelijkheid van plekken waar overleg plaatsvindt. Denk hierbij ook aan 

stigmatiserend taalgebruik; 

• Zonder informatie kan men niet goed participeren. Participatie is daarom nauw verbonden met 
het recht op informatie. Informatie moet tijdig, toegankelijk en begrijpelijk zijn. 

• Er worden geen belemmeringen opgeworpen om je vrij uit te spreken; 

• Er is tijd en ruimte in het beleidsproces om de bredere doelgroep die niet ‘aan tafel’ zit te 

raadplegen; 

• het faciliteren van (dreigend en ex-) dakloze mensen, moet op landsniveau en op lokaal 
niveau middels de inzet van onafhankelijke belangenbehartigers worden gefaciliteerd, 
ook financieel. 
 

Oproep aan de Staatsecretaris 

Voor betekenisvolle participatie moet capaciteit (tijd, kennis, geld) worden gereserveerd en 

opgebouwd binnen de overheid zelf. Om mensen met ervaringskennis daadwerkelijk ruimte te 

bieden bij de ontwikkeling van beleid, wet en regelgeving, besluitvorming en monitoring  moet 

de manier van werken worden aangepast. Het helpt dan ook als er meer mensen met 

ervaringskennis binnen de overheid zelf werken en dat ambtenaren worden opgeleid en getraind 

om participatie processen zo vorm te geven dat ze daadwerkelijk betekenisvol zijn.  

Participatie kan alleen effectief zijn wanneer de bijdrage van mensen in het proces wordt 

aangemoedigd en ondersteund. Mensen moeten zich krachtig genoeg voelen en voldoende 

kennis en capaciteiten hebben om bij te dragen en hun rechten te claimen. Hier ligt een 

belangrijke rol voor belangenbehartigers. Zij versterken (dreigend) dakloze mensen om te 

kunnen participeren in het proces. Het is erg belangrijk dat de belangenbehartigers lokaal en 

nationaal hiervoor voldoende middelen beschikbaar krijgen. 

Gemeenten zijn niet altijd bereid om mensen met ervaringskennis betekenisvol te laten 

participeren of weten niet goed hoe. Wij roepen de Staatssecretaris op om bij het ontwikkelen, 

uitvoeren en monitoren van plannen op gemeenteniveau om dakloosheid te bestrijden 

participatie van mensen met ervaringskennis een dwingende voorwaarde te laten zijn. En daarbij 

gemeenten op te roepen om de benodigde tijd en financiële middelen beschikbaar te stellen in 

het budget om de inzet van ervaringskennis goed te faciliteren vanuit de gemeente zelf en voor 

onafhankelijke belangenorganisaties. 

 

 

Voor meer informatie 

Contactgegevens:   

Marlies Filbri: 06-43833590  



Statement van medewerker Straat Consulaat met ervaringskennis tijdens VWS conferentie mei 

2022 

 

Ik ben Ron Staallekker. Ik ben 7 jaar dak en thuisloos geweest. 

Wij zien in de steden de groepen mensen op straat weer groeien. De rijen bij de soepbus zijn 

helaas veel en veel te lang. Het is een grote schande !  

Vandaag staan we hier om weer mee te doen met jullie en te bedenken wat er nodig is om er 

voor te zorgen dat mensen zoals ik niet meer dakloos worden, dat mensen zoals ik direct worden 

geholpen als ze dakloos zijn en dat mensen net als ik godzijdank zo snel mogelijk weer een eigen 

huis krijgen!  

We hebben dit véél en véél vaker gedaan. Op een podium gestaan met allerlei beleidsmensen. 

We hebben gezegd wat er nodig is en waarom we dakloos zijn geworden. We hebben verteld wat 

dakloosheid met ons heeft gedaan en het is niet makkelijk om daar steeds over te moeten praten. 

We hebben verteld hoe vernederend het is om van alles te moeten doen, ons te moeten 

bewijzen, voor we in aanmerking komen voor een eigen huis. 

Voor we hier vandaag naar toe gingen hebben we met elkaar gesproken. Wij willen niet meer 

meepraten en alles op tafel leggen zonder te weten wat er daadwerkelijk met ons verhaal 

gebeurt. Als jullie straks naar huis gaan, naar jullie gemeentehuizen, jullie opvanginstellingen, 

jullie universiteiten, jullie ministeries willen we weten wat jullie gaan doen. We willen mee 

besluiten over jullie miljoenen en mee besluiten over het uiteindelijke plan.  

We verwachten een concrete toezegging hierover anders doen we niet meer mee. Die toezegging 

hebben we van VWS gekregen maar willen we ook van de gemeenten krijgen.  

Wij wensen jullie een inspirerende bijeenkomst en verwachten snel een uitnodiging voor een 

vervolg. 


