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De mens kent zichzelf slechts in de mate waarin hij de wereld kent; 
alleen binnen de wereld wordt hij zich van zichzelf, 
en alleen binnen zichzelf van de wereld bewust. 
Ieder object dat diepgaand wordt beschouwd opent 
een nieuw waarnemingsorgaan in ons. 
 

- JOHANN WOLFGANG VON GOETHE 
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Voorwoord 
Het is vrijdag 13 juni 2014 rond 15.00 uur. Eef van den Berg en ik zitten samen bij 
ons in de tuin na te praten over de ochtendbijeenkomst van het Ouderen Appèl 
Eindhoven. 
Al pratende komt het thema gemeentepolitiek al snel op tafel. 
Ja, gemeentepolitiek, een groep goedwillende mensen die veel praat over en veel 
minder praat met de doelgroepen waarover zij beslissingen nemen. 
Ik zal met deze uitspraak wel tegen enkele schenen schoppen, maar dit is zoals ik 
het tot nu toe ervaar in de korte tijd dat ik als raadslid werkzaam ben. 
Dat wil ik in ieder geval voor mezelf anders en al pratende komen we op de 
mogelijkheid om tijdens mijn vakantie “ergens stage te gaan lopen”. Dat ergens moet 
dan nog wel ingevuld worden. Ik ga er over nadenken. 
Ik zoek geen grote gemeentelijke instelling, juist liever een kleine onafhankelijke. 
Dat komt omdat ik in mijn werk juist veel ervaring en succes heb gehad met kleine 
onafhankelijke instellingen die vanuit hun passie het werk doen dat ze doen. 
Mijn passie is het weer in hun kracht zetten van mensen, die om wat voor 
omstandigheden dan ook, even uit hun kracht zijn. In mijn werk ben ik niet 
geïnteresseerd in wat je niet kunt. Ik wil juist weten wat je wel kunt en waar je ogen 
van gaan stralen. 
Na dat weekend praat ik met verschillende mensen, collega’s, partijgenoten, 
familieleden, vrienden. Zo kom ik bij de Stichting Ervaring die Staat terecht, ik maak 
een afspraak met Els Keet en na een gesprek besluit ik om na haar vakantie op 
maandag 4 augustus 2014 te beginnen met mijn “stage”. 
Ik weet niet precies voor 100% wat ik kan verwachten, wel weet ik dat ik met een 
open wil, een open hart en een open geest ga leren over een wereld die niet de 
mijne is. De wereld van de dak- en thuislozen. 
Ik ga geen namen noemen, want dan ga ik zeker iemand vergeten, wel wil ik 
iedereen met wie ik heb samengewerkt bedanken voor hun openheid en inzet om mij 
iets te laten leren en vooral ervaren over een wereld die tot dan toe alleen uit de 
media tot mij kwam. 
Ik wens de lezer net zoveel leer- en leesplezier als ik heb gehad. 
 
 

 

telefoon fractiekamer: 040-2382392 

e-mail: ouderenappel.fractie@eindhoven.nl 

 
Niek Rennenberg, 
Eindhoven, 14 augustus 2014 
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Inleiding 
We bevinden ons in een cruciale tijd, waarin we een tweedeling zien in de 
Eindhovense samenleving. In mijn ogen is er sprake van een verdelingsprobleem. 
Juist de politieke keuzes die op dit moment gemaakt worden in Eindhoven zorgen 
voor het verdiepen en vergroten van de tweedeling. 
Het lijkt er op dat er twee Eindhovens bestaan. Enerzijds het Eindhoven van de 
Voedselbank, Stichting Leergeld, Steunpunt Materiële hulpvragen Dekenaat 
Eindhoven, 23.000 laaggeletterden en duizenden werkzoekenden.  
Anderzijds het Eindhoven op weg naar de 22ste eeuw. Het Eindhoven van de mooie 
Engelse woorden, zoals Brainport en expats, kennelijk over het juiste Expeditie DNA 
beschikken. 
Tegen de Eindhovenaren die behoren tot de eerste groep zeg ik: “Het Ouderen 
Appèl Eindhoven is er voor U. 
Tegen de Eindhovenaren die behoren tot de tweede groep zeg ik: “You cannot build 
a healthy organisation in an unhealthy society”.  
Het lijkt wel alsof dit lokale Eindhovense probleem onderdeel uitmaakt van een 
mondiaal probleem en er sprake is van een oude wereld en een nieuwe wereld, elk 
met eigen belangen.  
De oude wereld is gevangen geraakt in systemen gebaseerd op doorgeschoten 
rationaliteit en hebzucht. Perverse prikkels, fraude en schandalen, zijn signalen dat 
deze systemen in verval zijn. 
Tegelijkertijd is er in de haarvaten van de samenleving nieuwe vitaliteit en creativiteit 
zichtbaar Steeds meer mensen nemen samen met gelijkgestemden het heft in eigen 
handen. Ze zetten alternatieven op die met elkaar een revolutionaire onderstroom 
vormen. In deze wereld gelden echt andere principes zoals: co-creatie, 
gemeenschap, delen en van betekenis willen zijn. Ik zie reden voor optimisme. 
Ik vind dat de Stichting Ervaring die Staat een voorbeeld is van nieuwe vitaliteit en 
creativiteit. Een werkwijze die onze steun meer dan verdient en die daadwerkelijk kan 
bijdragen aan oplossingen voor bestaande problemen in de dak- en thuislozenzorg. 
Er is een paradigmashift nodig om dit te bereiken. Daar werkt de Stichting Ervaring 
die Staat aan. 
Is het tenslotte niet Albert Einstein geweest die er ons op gewezen heeft dat een 
probleem niet kan worden opgelost via de denkwijze die het heeft veroorzaakt? 
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Stage bij de Stichting Ervaring die Staat van de St@aat, Willem Rosestraat 7, 5622 
GH Eindhoven 
Wat me aanspreekt in deze stichting is dat ze is opgericht door dak- en thuislozen 
zelf en dat ze zonder dwang een maatpakket proberen te ontwikkelen om mensen 
weer in hun kracht te krijgen. 
Dat sluit nauw aan bij mijn eigen werkwijze, ik ben niet geïnteresseerd in wat iemand 
niet kan, ik ben juist geïnteresseerd in wat je wel kunt en waar je ogen van gaan 
stralen. 
 
 
Maandag 4 augustus 2014 
Ik maak kennis met een aantal mensen en tijdens het koffiedrinken hoor ik de 
verhalen aan. 
Samen met straatcoach Ricardo trek ik er lopend op uit de stad in. 
 

 
 
We lopen over de Boschdijk en Hemelrijken, een buurt die ik nog ken vanuit mijn 
studententijd. Als je het niet weet, heb je er geen idee van wat er achter de deuren 
van sommige gebouwen voor werk wordt verricht. We staan stil bij De Hostel en we 
bezoeken het Inloophuis ’t Hemeltje, waar ik hoor dat er ook steeds meer ouderen 
hun Inloophuis bezoeken. Ik spreek af over twee weken te bellen om te horen 
hoeveel oudere dak- en thuislozen een bezoek brengen aan dit Inloophuis. 

https://www.facebook.com/StichtingErvaringDieStaat/photos/a.131949487001467.1073741831.125623370967412/267598360103245/?type=1&relevant_count=1
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We spreken hier ook over overeenkomsten en verschillen tussen daklozen en 
thuislozen. 
Wat ik hier leer is dat de dakloze, of de thuisloze niet bestaat. Iedereen heeft een 
eigen achtergrond, dat maakt het voor de reguliere hulpverlening ook zo moeilijk. 
Vaak is een op maat gesneden aanbod van hulpverlening nodig om mensen weer in 
hun kracht te krijgen. 
Met Ricardo loop ik door de stad en zie en spreek met hem diverse daklozen. 
Wat me opvalt, is dat als je het niet weet, of als je het probleem niet wilt zien, dan 
merk je er ook niets van. 
We spreken bij de kermis met twee politiemensen die aangeven dat zij niet veel aan 
het probleem kunnen doen, maar dat ze het wel herkennen. 
Ricardo vertelt me dat in zijn beleving het aantal dak- en thuislozen dat nu in 
Eindhoven leeft op 150 uitkomt. Het aantal varieert wel per periode geeft hij aan. Op 
woensdag zegt een van de dak – en thuislozen die ik dan spreek dat er volgens hem 
“zeker 150 dak- en thuislozen in Eindhoven zijn, misschien wel meer, ik ken er 
minstens 75 en ik ken natuurlijk niet iedereen”, zegt hij. 
Maar nogmaals, wil je niets van het probleem weten, dan merk je er ook niets van. 
Daklozenprobleem in Eindhoven, je bent gek man, ik zie ze niet! Totdat je met 
andere ogen gaat kijken, dan zie je er plenty! 
Ricardo bedankt dat je me met andere ogen hebt leren kijken naar de stad waar ik zo 
veel van houd. Ik raad alle beleidsmakers en beslissers aan in ieder geval in de 
praktijk te leren om met andere ogen te kijken. 
Ik heb vandaag geleerd dat de reguliere hulpverlening zijn best doet, maar niet 
iedereen past in het pakket dat zij aanbieden. Dat hoor ik ook van enkele ex-
daklozen die ik spreek, “ik had niets aan de reguliere hulpverlening”. Het zou goed 
zijn als reguliere hulpverlening en wat ik noem ‘alternatieve hulpverlening” 
professioneel zouden samenwerken en elkaar niet als concurrenten zouden zien. Het 
zou goed zijn als de “alternatieve hulpverlening” waardering krijgt die ze verdient en 
daarmee ook voldoende financiële ondersteuning. Morgen meer. 
 
 
Dinsdag 5 augustus 2014 
Urban heroes. 
Wilt u een gratis slaapplaats in hartje Eindhoven? Meld u dan bij Urban heroes. 
Ja, was het maar zo gemakkelijk. In hartje Eindhoven zijn er inderdaad talloze 
plaatsen waar dak- en thuislozen slapen. 
Ten aanzien van deze mensen geldt voor mij een toverwoord: respect! 
Uit respect voor deze mensen zul je van mij geen gratis slaapplaats in hartje 
Eindhoven krijgen aangeboden, ik ben geen urban heroe.   
Wel heb ik als politicus van het Ouderen Appèl Eindhoven deze plaatsen bezocht en 
met de mensen gesproken. 
En nee, niemand is graag dakloos. En ja, de reguliere hulpverlening schiet tekort. 
“denk je nu echt dat zo’n hulpverlener mij na twee gesprekken kent? Hij denkt van 
wel en weet al meteen wat goed voor me is.”, aldus een jonge vrouw, slachtoffer van 
een loverboy. 
“Ik ben die betaalde, zogenaamde vriendschap uit de reguliere hulpverlening zat.”, 
aldus een veertiger met Asperger. “Zolang ik doe wat hij wil, is hij mijn vriend.” 
Namen zal ik hier niet geven, ook geen verblijfplaatsen: uit respect! 
Wel een beetje theorie van waaruit ik zelf mijn werk doe. 

Ik doe mijn dingen en jij doet jouw dingen. 
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Ik ben niet in deze wereld om te leven naar jouw verwachtingen, 
En jij bent niet in deze wereld om te leven naar de mijne. 
Jij bent jij, en ik ben ik. 
En wanneer we elkaar per toeval vinden, is dat prachtig. 
Wanneer niet, dan is er niets aan te doen. 
(Fritz Perls, 1969, grondlegger van de gestalttherapie). 

Of het werk van Martin Buber, Carl Gustav Jung of Jean Paul Sartre. Ben je 
geïnteresseerd? Lees er hun werk maar op na, ontwikkel jezelf en probeer de ander 
te begrijpen zonder zelf te oordelen. Verdraaid, ik zit toch geen cursus geweldloze 
communicatie te geven. 
Terug naar de praktijk. Vandaag heb ik gesproken met mensen van kdet, zij zijn 
bezig met het oprichten van een vakbond voor dak- en thuislozen in Eindhoven. Het 
schijnt dat er in andere steden al zo’n vakbond bestaat, die natuurlijk de belangen 
van haar leden behartigt. 
‘Wij hebben geen sanctiebeleid, geen dwang of drang”, aldus een van mijn 
gesprekspartners. 
Na dit gesprek ben ik met iemand boodschappen gaan doen, hebben we in de 
groentetuin een en ander geoogst en zijn we gaan koken.  
 

 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/StichtingErvaringDieStaat/photos/a.131949487001467.1073741831.125623370967412/267570976772650/?type=1&relevant_count=1
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Precies om 17.30 uur klaar om met ongeveer 20 mensen van een gezonde warme 
maaltijd te genieten. Er is goed gegeten en ook gelachen. Ik ben er moe van. Ga in 
bad. Een beetje nagenieten van vandaag, mediteren en daarna slapen. Ik kijk uit 
naar morgen. Eerst nog even mijn dagboek op facebook bijwerken en de reacties 
lezen. Ik krijg veel positieve reacties en dat geeft me veel energie. 
 

 
 

cor verbeek@VerbeekCor Aug 5  

Het Ouderenappèl is trots op je Niek, nog veel succes de komende dagen bij de dak en thuisloze, laad je 
rugzak vol!! pic.twitter.com/WOUvSyFmMs 

 

 
telefoon fractiekamer: 040-2382392 
e-mail: ouderenappel.fractie@eindhoven.nl 
 

 

 
 
 

https://twitter.com/VerbeekCor
https://twitter.com/VerbeekCor
http://t.co/WOUvSyFmMs
https://www.facebook.com/StichtingErvaringDieStaat/photos/a.131949487001467.1073741831.125623370967412/267574726772275/?type=1&relevant_count=1
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Woensdag 6 augustus 2014 
Arm the homeless 
Als je in google intikt the ghoast of Tom Joad with Tom Morello you tube, je drukt op 
enter en neemt vervolgens de versie 29 december 2009 Hall Of Fame Concert Bruce 
Springsteen & the E Street Band w. Tom Morello – Ghoast of Tom Joad en je luistert 
en kijkt tot na de introductie dan zie je op de gitaar van Tom Morello staan: 
Arm the homeless 
Hier moest ik aan denken toen ik vanochtend wat zat te flauwekullen met een aantal 
mensen, terwijl we aan de koffie zaten. Eigenlijk gewone mensen zoals jij en ik en 
toch ook weer ongewoon. Zij hebben andere dingen meegemaakt dan jij en ik, zij 
hebben zich weer een weg terug geknokt of zijn daar mee bezig. Waarom? 
Omdat ze een keuze hebben gemaakt voor zichzelf. Dat past in de theorie van Jean 
Paul Sartre als je zijn boek Over het existentialisme leest: “de lotsbestemming ligt in 
de mens zelf” en even verder: “het is onmogelijk niet te kiezen. Ik heb steeds de 
keuze, maar ik dien te weten dat ik, als ik niet kies ook nog kies.”  
Vandaag gaan de jongens een tuin van een van hen brandnetelvrij maken en een 
van de gasten waarmee ik zit te dollen gaat de kinderkamer schilderen, want er is 
een meisje geboren en die moet een mooi kamertje krijgen. 
Ja toch, dat heb jij toch ook gedaan als ouder toen je kinderen geboren werden, 
ervoor gezorgd dat ze een mooi kamertje kregen. Ik wens de ouders veel liefde met 
hun kleine meid en veel geluk. 
Arm the homeless slaat voor mij op de emancipatie van dak- en thuislozen. 
Emancipatie, want daar heb ik het hier over. Zelfbeschikking, de moed en het lef om 
je leven in eigen hand te nemen. Lef is voor mij het meervoud van leven. 
Daar past geen overheid bij die via dwang en drang het beste weet wat goed voor je 
is. 
Ik zou dat voor mezelf in ieder geval niet en never nooit pikken: arm the homeless! 
Emanciperen doe je niet alleen, dat doe je samen, met mensen die je steunen en die 
je vertrouwt. En emanciperen is hard werken en een weg van vallen en opstaan, een 
weg van lange adem. Samen met geloof in jezelf en geloof in elkaar. 
Ik wens iedereen die een band heeft met de Stichting Ervaring die Staat lef en geloof 
in jezelf en elkaar toe. En voor zover het telt, mijn steun hebben jullie en ook die van 
het Ouderen Appèl Eindhoven. 
Arm the homeless, het zou goed zijn als bestuurders en beslissers inzien dat de 
doelgroep heel goed in staat is, met een steuntje in de rug, goede dingen voor elkaar 
en zichzelf te doen. En ze doen die goede dingen dan ook nog echt goed, zonder 
drang en dwang en uit wederzijds respect. 
 



 
10 

 

 
 
Daarom is het goed dat er in de nabije toekomst snel een nachtopvang komt die de 
doelgroep zelf organiseert en runt. De gemeente zorgt voor een ingericht pand en de 
nodige financiële middelen. De rest doen de mensen zelf wel. Kom op gemeente 
Eindhoven toon eens lef! Kom op collega’s gemeenteraadsleden beweeg eens met 
de emancipatiestroom mee. 
Dat kan bijvoorbeeld al op donderdagavond 28 augustus 2014 vanaf 19.00 uur door 
een wandeling te maken onder leiding van een ervaringsdeskundige, waarin verteld 
wordt over het leven op straat en waarbij ze je laten zien waar dak- en thuislozen 
verblijven. Je leert anders kijken en anders kijken leidt tot een bredere scope: meer 
zien. Aanmelden kan bij ervaringdiestaat@hotmail.nl 
Vandaag ben ik verder op het stadhuis aan het werk geweest voor de Stichting 
Ervaring die Staat. Morgen bespreken we met elkaar verdere stappen. Ik neem dan 
mijn fractiegenoot Henk Krol mee om samen op te denken, daar is hij goed in. En  
daar lees je morgenavond meer over. 
 
 
Donderdag 7 augustus 2014 
Vandaag vooral veel gesproken, afspraken gemaakt en verder thuis uitgewerkt, 
mensen gebeld en e-mails verstuurd. 
De dag begon met een gesprek tussen Henk Krol, Els en mezelf, gewoon nog eens 
vertellen hoe de Stichting is ontstaan, wat haar onderscheidt van andere organisaties 
en wat we graag in de toekomst willen verwezenlijken. 
Op-denken wil zeggen kijk naar kansen en houdt wel rekening met risico’s of 
tegenwerking, maar laat je vooral leiden door je eigen passie en kansen. 
Uitkomst van dit alles is dat er werk aan de winkel is. 
Er gaat snel een persbericht de wereld in om raadsleden te werven om op 
donderdag 28 augustus van 19.00-22.00 uur onder leiding van een 

mailto:ervaringdiestaat@hotmail.nl
https://www.facebook.com/StichtingErvaringDieStaat/photos/a.242354899294258.1073741836.125623370967412/242355085960906/?type=1
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ervaringsdeskundige een route te lopen en informatie te krijgen over dak- en 
thuislozen. 
Diverse instanties zijn benaderd om ondersteuning te krijgen, bijvoorbeeld oude 
fietsen aan ons geven om op te knappen.  
Nu begint het strategisch denken en de weg van de lange adem. Vaak ook een 
periode die nodig is om in de toekomst succes te hebben. Dat laat ik je ter zijner tijd 
wel via Facebook of Twitter weten. 
Er wordt ook nagedacht over het in het leven roepen van een groep “vrienden van” 
een groep mensen die maandelijks een bepaald bedrag storten op een rekening, 
waarvan we dan bijvoorbeeld maaltijden kunnen verzorgen, gereedschap of 
materialen kunnen aankopen et cetera. 
Weet je nu al dat je ons voor een klein bedrag per maand wilt ondersteunen? Neem 
dan even contact met me op dan regel ik dat verder met de Stichting. 
Afgelopen dinsdag heb ik samen met iemand anders gekookt, dat ga ik tenslotte 
aanstaande dinsdag 12 augustus nog een keer doen. Op het menu staat dan 
lasagne, natuurlijk alles zelf vers gemaakt. 
Dat wordt een mooie afsluiting van mijn stageperiode, waarin ik veel gezien en 
geleerd heb. Zaken die ik kan meenemen in mijn werk als raadslid. Ik denk zelf dat ik 
een beter raadslid wordt door dit soort praktijkgerichte, ik noem dat stages, te doen. 
Belangrijker is dat ik door dit soort activiteiten een “voller” mens wordt. De Stichting 
doet werk dat zo dicht bij mijn eigen menszijn en passie ligt, dat ik er veel energie 
van krijg. 
 
 
Vrijdag 9 augustus 2014 
Vandaag heb ik thuis gewerkt, e-mail verkeer gehad met Henk Krol en Els Keet. 
We hebben samen een persbericht gemaakt voor kdet over de te lopen route op 
donderdag 28 augustus a.s.. 
 
 
 
 
 

 
 
Persbericht vrijdag 8 augustus 2014 
 
Op donderdag 28 augustus 2014 organiseert de klankbordgroep dak- en 
thuislozen 
Een wandeling voor raadsleden om de andere kant van Eindhoven te ontdekken. 
Die andere kant is de leefwereld van de dak- en thuislozen in Eindhoven. 
Onder leiding van een ervaren straatcoach loopt u een route, waarbij u zich 
verdiept in de wereld van de dak- en thuislozen. 
 

http://www.kdeteindhoven.nl/
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Wanneer? Donderdag 28 augustus 2014. 
Aanvang: 19.00 – 22.00 uur. 
Route: start Willem Rosestraat 7 – einde Stadhuisplein. 
 
Wij adviseren u te carpoolen naar de Willem Rosestraat en na afloop vanaf het 
Stadhuisplein samen terug te rijden. 
 
Wij nodigen de Eindhovense raadsleden uit om hun kennis en ervaring op het 
gebied van de dak- en thuislozen in onze stad te vergroten. 
U kunt zich aanmelden per mail bij kdeteindhoven@gmail.com 
Via dit e-mailadres kunt u ook nadere informatie krijgen. 
 
 
 
Het persbericht is verstuurd naar het Eindhovens dagblad, Omroep Brabant en studio 
040. Eens kijken of ze er aandacht aan besteden. Op de site van Studio 040 
verscheen al snel onderstaand bericht op de site: 
 
 
Eindhovense raadsleden op wandeling met dak- en thuislozen 

Geplaatst vrijdag 8 augustus 2014 - 12:05 |  
Share on facebook Share on twitter Share on email Share on linkedin  
Alle raadsleden van Eindhoven zijn uitgenodigd om een wandeling door Eindhoven 
te maken, maar dan wel op een bijzondere manier.  

 
 
Eindhovense raadsleden op wandeling met dak- en thuislozen 
Namelijk onder leiding van een ervaren straatcoach die de raadsleden gaat laten 
zien hoe het leven van de dak- en thuislozen in Eindhoven eruit ziet.  
Op die manier wil klankbordgroep dak -en thuislozen KDET de kennis en ervaring 
van de raadsleden over dak- en thuislozen op die manier vergroten. 
De wandeling voor de raadsleden is op donderdag 28 en begint bij de Willem 
Rosestraat. De route zal eindigen op het Stadhuisplein. 

Ook is deze tekst te zien op tv04. 

mailto:kdeteindhoven@gmail.com
http://www.studio040.nl/
http://www.studio040.nl/
http://www.studio040.nl/
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=300&winname=addthis&pub=unknown&source=tbx-300&lng=nl-NL&s=linkedin&url=http%3A%2F%2Fwww.studio040.nl%2Fnieuws%2F24794-eindhovense-raadsleden-op-wandeling-met-dak-en-thuislozen.html&title=%23studio040%20Eindhovense%20raadsleden%20op%20wandeling%20met%20dak-%20en%20thuislozen&ate=AT-unknown/-/-/53e4a2ce13cf4a90/2&frommenu=1&uid=53e4a2ce176c15ce&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.studio040.nl%2F&tt=0&captcha_provider=nucaptcha
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Verder laat het ED weten dat ze volgende week aandacht aan het persbericht willen 
geven en ze zijn geïnteresseerd in mijn dagboek. 

 

Dinsdag 12 augustus 2014 
In de ochtend administratief werk gedaan. In overleg met Henk Krol een conceptbrief 
gemaakt die we naar diverse organisaties willen sturen met de vraag Ervaring die 
Staat financieel te ondersteunen. 
Verder heb ik een e-mail ontvangen dat ik wellicht deze week al hoor of de Stichting 
oude fietsen kan krijgen om op te knappen. 
Daarnaast hebben we gebrainstormd over de mogelijkheden die een “vrienden van” 
organisatie zou kunnen hebben en hoe een nieuwsbrief vorm te geven. 
Daar komen we nog op terug. 
’s Middags hebben we eerst boodschappen gedaan op de Woenselse Markt bij Lydl, 
AH en de Kiloslager. Daarna aan het koken geslagen. We hebben gekozen voor 
rauwkostsalade vooraf, lasagne als hoofdgerecht en ijs met slagroom als toetje. 
Samen met Robbert tot 18.00 uur gekookt, heerlijk gegeten met een man of zestien 
en tegen 19.30 uur was ik thuis. Uitgezwaaid met veel bedankjes en een “he kokkie 
Niek wanneer kom je weer koken?” Morgen is mijn laatste dag. 
 
Woensdag 13 augustus 2014 
Toen ik vorige week maandag van Ricardo hoorde dat er op woensdag veel dak- en 
thuislozen gebruik maakten van het dak- en thuislozenspreekuur van 09.00 tot 10.30 
uur bij Marcato Werkplein, heb ik het plan opgepakt dit een smet eigen ogen te 
monitoren. Ik heb mijn collega raadsleden Henk Krol en Cor Verbeek gevraagd me 
hierbij te ondersteunen. 
We hebben afgesproken om elkaar te ontmoeten om 08.30 uur.  
Afgelopen maandag hadden we op onze fractiekamer een vergadering over een 
ander onderwerp en toen ik vertelde wat we vandaag gaan doen, zei onze 
fractievoorzitter: “ik denk dat er 4 mensen komen.” Nou ik heb hem al om 08.30 
kunnen bellen met de mededeling dat hij de weddenschap had verloren want er 
staan om 08.30 uur al 5 wachtenden voor de deur. 
We zien dat een bode een bord “verboden fietsen te plaatsen” neerzet en bij de 
ingang een grote asbak. De eerste 5 mensen mogen naar binnen. 
Even later komt er iemand aangelopen, hij leest wat er op de deur staat en gaat 
vervolgens bij het Werkplein naar binnen. Even later komt hij weer naar buiten en 
gaat vervolgens alsnog via de goede deur naar binnen. Wij veronderstellen dat het 
zijn eerste bezoek aan het spreekuur is. 
Na ongeveer een kwartier worden we aangesproken door een van de dak- en 
thuislozen die voor de deur met anderen staat te praten. “Wat zijn jullie hier aan het 
doen en wie zijn jullie”, vraagt hij. Dan herkent hij Henk Krol. Als ik mijn naam noem, 
krijg ik een verrassing. “Ik ken jou ook, ik lees je stukjes in de krant.” Nadat we 
hebben uitgelegd wat we hier doen, zegt hij: “het is goed dat jullie dit doen.” Hij 
klaagt zijn nood over de bureaucratie bij de reguliere hulpverleners en het feit dat hij 
vindt dat je vaak van het kastje naar de muur wordt verwezen. “En”, vervolgt hij terwijl 
hij richting deur loopt, “het is hard bikkelen buiten.” 
Niet alleen de dak- en thuislozen hebben ons opgemerkt. We worden al zeker een 
minuut of tien scherp in de gaten gehouden door iemand met een kaal hoofd. Hij 
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loopt ons diverse malen voorbij, met zo’n blik in zijn ogen van ik zie jullie niet. En 
daarna gaat hij bellen. 
 

 
 
Even later komt er een beveiliger naar buiten, die kijkt ook eens even wat die drie op 
die stoeltjes daar doen. 
Hier blijft het bij. Een ander ding dat ons opvalt is het feit dat veel bezoekers van het 
spreekuur elkaar kennen, dat leiden we af uit de schouderklopjes, handen schudden 
en gesprekken die ze met elkaar voeren. 
Ook valt op dat onbekenden, op weg naar het spreekuur, maar de weg niet 
kennende, vriendelijk worden benaderd en geholpen door hen die de weg wel 
kennen. Een jongen met dreadlocks geeft een van de nieuwkomelingen een shagje 
en de mannen kletsen wat met elkaar. 
Stonden er om 08.30 uur al 5 mensen te wachten, tot 10.30 uur gaan mensen naar 
binnen, in het totaal tellen wij 34 bezoekers. “Ach”, zeggen twee beambten die Henk 
Krol later spreekt, “over een maand is het hier veel drukker, vandaag is het nog 
rustig.” 
Dat horen wij ook van de dak- en thuislozen zelf. Ricardo vertelde me vorige week 
maandag dat er soms wel een hele rij wachtenden voor de deur stond. Ik dacht dat 
hij een beetje overdreef, maar nu heb ik het met eigen ogen gezien. Een rustig 
spreekuur, zeggen betrokkenen en wij tellen 36 bezoekers. Ik krijg er buikpijn van.  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=773710409360602&set=a.460430007355312.109297.100001649492810&type=1&relevant_count=1
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En ja, natuurlijk gaan er weer mensen vallen over de cijfers die ik noem. Ik ben van 
plan om langere tijd het bezoekuur voor dak- en thuislozen te monitoren. Met deze 
gegevens in de hand zal ik een bevriend statisticus raadplegen. Dat alles zal echter 
de tijdsspanne van mijn “stage” overschrijden. Ik zal onze bevindingen bekend 
maken op onze website www.ouderenappel.nl  en via Facebook. Nu denk ik dat dat 
ergens in het late najaar gaat gebeuren. Ben je geïnteresseerd? Kijk dan af en toe op 
onze site. 
In ieder geval is het volgende door ons vandaag vastgesteld: 
Spreekuur dak-en thuislozen van 09.00-10.30 uur in Eindhoven levert het volgende 
overzicht: 
 
Tijd Aantal bezoekers 
08.30 uur 5 bezoekers naar binnen 
08.55 uur 3 bezoekers naar binnen 
08:58 uur 2 bezoekers naar binnen 
09:00 uur 2 bezoekers naar binnen 
09:05 uur 2 bezoekers naar binnen 
09:09 uur 2 bezoekers naar binnen 
09:13 uur 1 bezoeker naar binnen 
09:14 uur 1 bezoeker naar binnen 
09:18 uur 1 bezoeker naar binnen 
09:19 uur 1 bezoeker naar binnen 
09:30 uur 1 bezoeker naar binnen 
09:32 uur 1 bezoeker naar binnen 
09:34 uur 1 bezoeker naar binnen 
09:40 uur 1 bezoeker naar binnen 
09:45 uur 1 bezoeker naar binnen 
09:50 uur 1 bezoeker naar binnen 
09:55 uur 1 bezoeker naar binnen 
09:57 uur 1 bezoeker naar binnen 
10:09 uur 1 bezoeker naar binnen 
10:15 uur 1 bezoeker naar binnen 
10:21 uur 1 bezoeker naar binnen 
10:25 uur 2 bezoekers naar binnen 
10:26 uur 1 bezoeker naar binnen 
10:30 uur 2 bezoekers naar binnen 
Totaal aantal bezoekers 36 personen 
 
 
 
Afsluiting 
Toen ik aan mijn “stage” begon bij de Stichting Ervaring  die Staat, was mijn beeld 
van de doelgroep onduidelijk en gekleurd. Gekleurd in de zin van het gaat hier om 
het type “zwerver”. 
Nou zwervers van het type Zwiebertje ben ik niet tegengekomen. Wel mannen en 
vrouwen, jongens en meisjes, variërend van een jaar of 15 tot een jaar of 63, denk ik. 
Maar ja, zoals een van mijn gesprekspartners zei: “de straat maakt je snel oud.” 
+Ik ben met andere ogen naar mijn stad Eindhoven gaan kijken. Wie met andere 
ogen kijkt, gaat andere dingen zien.  

http://www.ouderenappel.nl/
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Ik heb geleerd dat de dak- en thuisloze niet bestaat. Dat maakt het voor de 
hulpverlening ook zo moeilijk. 
Ik denk dat het merendeel van de hulpverleners en organisaties die op dit gebied 
werkzaam zijn, over het algemeen goede intenties heeft. Maar als het prototype dak- 
en thuisloze niet bestaat, dan is er dus ook geen universele versie van hulpverlening 
denkbaar. 
Iedereen heeft zijn of haar eigen verhaal, achtergrond, wensen en mogelijkheden. 
Zelf ben ik geïnteresseerd in wat je nog wel kunt, waar je ogen van gaan stralen en ik 
wil mijn bijdrage leveren om je weer in je kracht te zetten. 
Over de hulpverlening ben ik wel sceptisch geworden. Ik heb net iets te veel verhalen 
gehoord in de trend van “na twee keer een half uur een gesprek te hebben gehad 
wist mijn hulpverlener wat goed voor me was en wat ik moest gaan doen.” Of: “het 
lijkt wel alsof ik zelf niets te vertellen heb over het traject waarin ik moet gaan 
meedoen.” 
Pleidooi dus voor de kleinschalige hulpverlening, zonder dwang en drang, gericht op 
de mens zelf. Eigenlijk dat wat ik heb gezien bij de Stichting Ervaring die Staat. 


