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Voorwoord 

Voor u ligt mijn thesis ter afronding van de master Zorgethiek en Beleid aan de Universiteit 

voor Humanistiek. Het betreft een zorgethische studie naar de ervaringen van (ex-)daklozen 

met een alcoholverslaving rondom het politieke en maatschappelijke ideaal van een ‘geslaagd 

leven’. Ik wil in dit onderzoek een stem geven aan (ex-)daklozen die, naar mijn idee, 

belemmerd worden in hun dagelijks functioneren door de nadruk op dit ideaal. De besproken 

thema’s in deze thesis hebben daarnaast een persoonlijke noot. Worstelingen met 

geïnternaliseerde maatschappelijke verwachtingen bracht de mogelijk belemmerende werking 

van het ideaal van een ‘geslaagd leven’ dichtbij. Dit maakte het schrijven van deze 

masterthesis een leerzame maar intensieve aangelegenheid.  

 

Ik ben zeer dankbaar voor de steun die ik uit mijn omgeving hebben mogen ontvangen.  

Ten eerste wil ik graag Pieter hartelijk danken voor zijn deskundige betrokkenheid en 

opbouwende feedback in de loop van het onderzoeksproces.  

Ten tweede zou ik graag Alistair willen danken voor zijn heldere opmerkingen bij mijn 

onderzoeksopzet. Dit heeft mij geholpen aan het begin van het onderzoeksproces mijn focus 

te herzien en opnieuw te formuleren.   

Ten derde ben ik veel dank verschuldigd aan het onderzoeksteam van de Universiteit van 

Amsterdam. Nienke heeft mij de kans geboden om als stagiair bij het project Voorkomen 

Herhaalde Dakloosheid aan de slag te gaan, waardoor ik veel mensen heb mogen en kunnen 

spreken.  

Daarnaast gaat mijn dank ook uit naar mijn familie, vrienden en dierbaarste vriendin. Zij 

hebben mij ‘moreel’ gesteund door het gehele proces en daarnaast in sommige gevallen 

spelfouten gecorrigeerd.  

Mijn speciale dank gaat ten slotte uit naar de vijf respondenten die ik heb mogen spreken, 

mede ten behoeve van dit onderzoek. Zonder terughoudendheid zijn zij open geweest over 

hun levenservaringen en kwetsbaarheden. Ik heb heel veel van hen geleerd en wens ze het 

allerbeste toe, welke richting dat ook mag zijn!  

 

Ik wil u veel leesplezier toewensen, 

 

Roel van der Veen, Zeist, 1 juli 2021 
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Samenvatting 

De beleidsmatige nadruk op zelfredzaamheid en het ideaal van een ‘geslaagd leven’ houdt de 

instabiele positie van (ex-)daklozen in stand. Met name (ex-)daklozen met een 

alcoholverslaving wordt op twee fronten verweten zelf verantwoordelijk te zijn voor een 

‘gefaald’ leven. Dit beeld wordt vervolgens onder andere overgenomen door de nationale 

media waardoor de gestigmatiseerde positie van deze groep in de maatschappij wordt 

versterkt. Goede zorg voor (ex-)daklozen laat in dit opzicht te wensen over.  

In bestaande zorgethische literatuur wordt een beperkte vorm van “dwang” voorgesteld om 

aan de zorgnoden van daklozen tegemoet te komen, mits deze noden voldoende zijn 

afgestemd in samenwerking met de dakloze zorgontvanger. Dit veronderstelt echter dat het 

ideaal van een ‘geslaagd leven’ niet ter discussie staat en bij voorbaat wenselijk is om na te 

streven. Bovendien is de stem van de (ex-)dakloze groep in deze benaderingen niet 

meegewogen. In tegenstelling tot deze louter theoretische benaderingen creëert de Utrechtse 

zorgethiek ruimte voor empirisch onderzoek waarin theoretische inzichten worden bevraagd 

in de praktijk en andersom. Om bovenstaande redenen stond in dit onderzoek de volgende 

hoofdvraag centraal: ‘Hoe kan een zorgethische analyse van de ervaringen van (ex-)daklozen 

met een alcoholverslaving rondom het politieke en maatschappelijke ideaal van een ‘geslaagd 

leven’ bijdragen aan goede zorg voor deze groep?’ 

In de zoektocht naar een antwoord is in eerste instantie vanuit verschillende theoretische 

perspectieven een (zorgethisch) kader rondom een ‘geslaagd leven’ geschetst, gekenmerkt 

door geïnternaliseerde waarden zoals productiviteit en nut. Vervolgens is met behulp van een 

narratieve methode uitgebreid stilgestaan bij de verhalen van (ex-)dakloze respondenten met 

een alcoholverslaving. De bevindingen werpen licht op een contrast tussen de ervaringen van 

de respondenten en het politieke en maatschappelijke ideaal van een ‘geslaagd leven’. De 

ruimte voor ‘normale’ aspecten van het leven wordt bij de meerderheid van de respondenten 

ingenomen door persoonlijke en emotionele uitdagingen. 

In de verbinding met de theorie en de praktijk is gebleken dat goede zorg voor (ex-)daklozen 

met een alcoholverslaving binnen een zorgrelatie wordt vormgegeven door de wederzijdse 

erkenning van gedeelde precariteit en kwetsbaarheid. Respondenten die de nadruk hebben 

gelegd op beschermende aspecten van hun zorgverlening geven namelijk aan dat zij een 

informele band onderhouden met hun persoonlijk begeleider. Binnen een dergelijke 

zorgrelatie ontstaat ruimte voor een gezamenlijk proces waarin zorgverleners en (ex-)dakloze 

zorgontvangers de zoektocht naar goede zorg in samenwerking kunnen afstemmen.  
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Het bankje 

Eigenlijk was ik van plan niet te drinken vandaag 

maar toen kwam ik een man tegen met een verhaal, 

en een blik bier 

 

Wanneer hij vertelt over zijn overleden jonge zoon, 

verdwijnen mijn alledaagse problemen als sneeuw voor de zon 

 

Door de versnelde pas van de maatschappij, 

gaat iedereen snel aan hem voorbij 

 

En hij blijft daar zitten met zijn verhaal, en een blik bier 

Wat doe jij? 

-------------------------------------------------------------------- 

Roel van der Veen 
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Hoofdstuk 1 

Probleem- en vraagstelling 

 

1.1 Aanleiding 

Bovenstaand gedicht is gebaseerd op een waargebeurde ontmoeting en raakt naar mijn idee de 

kern van deze masterthesis. Aan het begin van het onderzoeksproces kon ik namelijk moeilijk 

de vinger leggen op mijn beweegredenen. Pas na deze ontmoeting kreeg ik inzicht in het 

onrecht dat ik wilde adresseren: vele mensen lijken direct te worden veroordeeld op basis van 

uiterlijke kenmerken en gedragingen terwijl hierachter een verhaal kan schuilen dat vele 

mensen kan ontroeren.  

 

Het leven wordt gekenmerkt door confrontaties met emotionele pijn. We komen allen in 

aanraking met gebeurtenissen en situaties die ons uit balans brengen. Naar mijn idee zouden 

deze overeenkomsten in ervaringen ons ook kunnen verbinden in plaats van een wig tussen 

ons indrijven.  

Het ideaal van een ‘geslaagd leven’ lijkt een belangrijke bron van veroordeling te zijn. 

Wanneer niet aan deze maatschappelijke verwachtingen wordt voldaan, lijken vele negatieve 

oordelen bij elkaar de vorm te krijgen van een maatschappelijk stigma waardoor groepen 

mensen kunnen worden uitgesloten.  

 

Het schrijven van deze masterthesis liep parallel met een stage als onderzoeksassistent bij de 

derde meting van een 5-jarig durend onderzoek genaamd Voorkomen Herhaalde Dakloosheid 

(VHD) in regio Utrecht onder leiding van dr. Nienke Boesveldt (Universiteit van 

Amsterdam). Deze onderzoeksstage sluit goed aan op mijn voormalige stage bij een 

dagopvang voor dak- en thuislozen in 2014, waar ik voor het eerst in aanraking ben gekomen 

met vele indrukwekkende levensverhalen van bezoekers. Daarnaast ben ik persoonlijk 

geïnteresseerd in de brede maatschappelijke acceptatie van alcoholgebruik. Ondanks dit brede 

draagvlak, wordt dakloosheid dikwijls op een veroordelende wijze in één adem genoemd met 

een alcoholverslaving. Dit is bijvoorbeeld zichtbaar in een recent Nieuwsuur item waarin 

wordt gesteld dat daklozen “vaak alcoholisten of drugsverslaafden [zijn] die regelmatig voor 

overlast zorgen”3. 

 
3 Nieuwsuur aflevering 44 (14 februari 2021), https://www.npostart.nl/nieuwsuur/14-02-

2021/VPWON_1324128 geraadpleegd op 21 februari 2021. 
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(Ex-)daklozen met een alcoholverslaving worden daarom in het bijzonder met 

maatschappelijke stigmatisering geconfronteerd. De schrijver Wim Eickholt vertelt in zijn 

boek “Ex-dakloos, en nu…: krijg je als ex-dakloze je leven weer op de rit?” dat hij de 

maatschappelijke stempels ‘dakloos’ en ‘alcoholverslaafd’ een lange tijd na zijn straatleven 

nog steeds bij zich draagt4. Er bestaat volgens hem een mooi ideaalplaatje van de Nederlandse 

maatschappij dat is aangeleerd vanaf de basisschool, maar hij voelt zich, ook na zijn dakloze 

en verslaafde periode, een vreemde eend in de bijt: “Als je, zoals ik, wel buiten de boot valt is 

Nederland erg moeilijk.”5. Deze signalen bewegen mij om in deze masterthesis op een 

kritische wijze de ongelijke verhouding tussen het de ‘zelfstandigen’ en de ‘kwetsbaren’ in de 

context van dakloosheid en alcoholverslaving te bestuderen. Ik hoop met mijn werk bij te 

kunnen dragen aan wederzijds begrip en verbinding tussen de ‘zelfstandigen’ en de 

‘kwetsbaren’ door het ideaal van een ‘geslaagd leven’ kritisch te bevragen.  

 

1.2 Maatschappelijk probleem 

Het aantal geschatte daklozen is in de periode tussen 2008 en 2018 in Nederland sterk 

toegenomen: van 17.800 naar 39.3006. Dit aantal neemt tijdens de huidige COVID-19 

pandemie alleen maar toe7. De Veer, Stringer, Van Meijel, Verkaik & Francke (2018) 

definiëren ‘dakloosheid’ als een gebrek aan permanente huisvesting waarbij mensen 

hoofdzakelijk verblijven in een onstabiele leefsituatie zoals op straat of in een 

maatschappelijke opvang. Het College van de Rechten van de Mens (CRM) stelt een bredere 

definitie van dakloosheid voor die een “completer beeld [geeft] van het aantal dakloze 

mensen, van het aantal mensen dat risico loopt dakloos te worden of ernstige problemen 

ondervindt in de uitoefening van het recht op huisvesting.”8. Volgens het CRM is de gedeelde 

factor van deze brede groep mensen het gebrek aan een eigen veilige plek en daar kunnen dus 

bijvoorbeeld ook mensen onder vallen die zich binnenshuis of in een (zorg)instelling in een 

instabiele leefsituatie bevinden. In deze masterthesis zal een combinatie van de twee definities 

gehanteerd worden. Dit betekent dat de term ‘dakloos’ in deze thesis een brede groep mensen 

omvat die als gedeeld kenmerk hebben dat zij zich in een instabiele leef- of verblijfsituatie 

 
4 W. Eickholt (2018). “Ex-dakloos en nu…: krijg je als ex-dakloze je leven weer op de rit?” Uitgeverij de Graaff. 
5 Idem, p. 47. 
6 Centraal Bureau voor de Statistiek (2019). Vervolgonderzoek daklozenstatistiek 2009-2018. Een verdiepende 

studie naar de achtergrond van en de ontwikkelingen in populatie daklozen tussen 2009-2018. 
7 J. Baars (2020), Hoe de coronacrisis daklozenproblematiek blootlegt: 

https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/lees/artikelen/2020/Hoe-de-corona-crisis-daklozen-problematiek-

blootlegt.html 
8 College voor de Rechten van de Mens, Dak- en thuisloosheid: https://mensenrechten.nl/nl/dak-en-thuisloosheid 

geraadpleegd op 25 februari 2021.  

https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/lees/artikelen/2020/Hoe-de-corona-crisis-daklozen-problematiek-blootlegt.html
https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/lees/artikelen/2020/Hoe-de-corona-crisis-daklozen-problematiek-blootlegt.html
https://mensenrechten.nl/nl/dak-en-thuisloosheid


 10 

bevinden. 

 

De toename in het aantal daklozen het afgelopen decennium is samengegaan met 

veranderingen in de beleidscontext waarin de nadruk wordt gelegd op zelfredzaamheid die de 

toegang tot passende zorg voor bepaalde (ex-)dakloze groepen heeft bemoeilijkt. In de 

volgende paragraaf wordt deze dimensie van het maatschappelijk probleem nader toegelicht 

in de Nederlandse (beleids)context.  

 

1.2.1 Dakloosheid in de context van de Nederlandse maatschappij 

In Nederland wordt op politiek niveau de nadruk gelegd op individuele verantwoordelijkheid 

en zelfredzaamheid van burgers. Aangezien het maakbaarheidsideaal dominant is in de 

West-Europese context, wordt in het geval van ‘een gefaald leven’ het individu 

hoofdzakelijk zelf hiervoor verantwoordelijk gesteld (Verhaeghe, 2012). Het 

maakbaarheidsideaal verwijst naar het idee dat iedereen ‘een geslaagd leven kan leiden’ 

door individuele kansen goed te benutten en daarvoor ook individuele verantwoordelijkheid 

te kunnen en willen dragen. In toenemende mate heeft de overheid in het afgelopen 

decennium de nadruk gelegd op de kracht van burgers om (sociale) problemen lokaal aan te 

pakken. Onder de noemer van de ‘doe-democratie’ of de ‘participatiesamenleving’ wordt 

gesteld dat zowel op politiek-bestuurlijk als economisch niveau de samenleving gebaat is bij 

een faciliterende overheid die pas ingrijpt wanneer het echt noodzakelijk blijkt9. Binnen 

zorgpraktijken wordt dit beleid zichtbaar door decentralisatisering van 

zorgverantwoordelijkheden naar regionaal niveau. Bijvoobeeld in de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning (WMO 2015) wordt vastgelegd dat de verantwoordelijkheid voor “mensen die 

niet op eigen kracht zelfredzaam zijn” bij de gemeente ligt10. In het geval van dakloze mensen 

wordt het recht op toegang tot maatschappelijke opvang ook vastgesteld aan de hand van de 

zelfredzaamheid van het individu11 waardoor aan de ene kant mensen zonder expliciete 

(psychiatrische) zorgvraag en aan de andere kant mensen met complexe problematiek minder 

aanspraak (kunnen) maken op maatschappelijke ondersteuning.  

 
9 De Doe-Democratie: Kabinetsnota ter stimulering van een vitale samenleving 2013 (Rijksoverheid), 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2013/07/09/kabinetsnota-doe-democratie geraadpleegd op 

23 mei.  
10 Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Rijksoverheid), https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-

en-ondersteuning-thuis/wmo-2015 geraadpleegd op 5 mei 2021. 
11 Richtlijn opvang dak- en thuisloze mensen versie 21 april 2021 (Rijksoverheid), 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/richtlijnen/2020/11/05/richtlijn-opvang-dak--en-thuisloze-mensen 

geraadpleegd op 5 mei 2021.  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2013/07/09/kabinetsnota-doe-democratie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/wmo-2015
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/wmo-2015
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/richtlijnen/2020/11/05/richtlijn-opvang-dak--en-thuisloze-mensen
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In de teksten van de overheid blijkt geen duidelijke definitie te worden gegeven van 

‘zelfredzaamheid’12/13/14. Een omschrijving van het concept ‘doe-democratie’ lijkt een poging 

te zijn: “Actieve burgers willen niet dat de overheid alles voor hen oplost met een 

standaardoplossing. Ze willen maatwerk en een overheid die met hen meedenkt.”15. 

Opvallend is dat de overheid vanuit de burger redeneert, alsof het een ontwikkeling betreft die 

door de burger zelf is geïnitieerd, terwijl in de kabinetsnota wordt toegegeven dat de overgang 

van een verzorgingsstaat naar een ‘doe-democratie’ ook een bestuurlijke noodzaak is 

vanwege ‘budgettaire - en stuurbaarheidsgrenzen’16.  

In de dagelijkse zorgpraktijk vindt de visie op de ‘doe-democratie’ of de 

‘participatiesamenleving’, onder andere gekenmerkt door zelfredzaamheid, zijn weerslag op 

minder zelfredzame (maar ook zelfredzame) dakloze mensen die allen het risico lopen op een 

lange wachtlijst van de maatschappelijke opvang terecht te komen waardoor hun problemen 

kunnen verergeren17. De beleidsmatige nadruk op zelfredzaamheid en een ‘geslaagd leven’ 

werkt vervolgens stigmatiserende vooroordelen over deze groep in de hand zoals hieronder 

nader toegelicht wordt.   

 

1.2.2 Maatschappelijke stigmatisering van (ex-)daklozen met een alcoholverslaving 

Op basis van het politieke ideaal van zelfredzaamheid, wordt (ex-)daklozen verweten zelf 

verantwoordelijk te zijn voor hun maatschappelijk ‘gefaalde’ positie, in het bijzonder 

wanneer een individu naast dakloosheid ook met een verslaving te kampen heeft (gehad). 

Naast dakloosheid wordt verslaving voornamelijk gestigmatiseerd op basis van culturele 

waarden die het belang van autonomie en zelfcontrole benadrukken18. In het geval van een 

verslaving wordt het individu namelijk ook zelf verantwoordelijk gesteld voor zijn of haar 

 
12 De Doe-Democratie: Kabinetsnota ter stimulering van een vitale samenleving 2013 (Rijksoverheid), 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2013/07/09/kabinetsnota-doe-democratie geraadpleegd op 

23 mei. 
13 Richtlijn opvang dak- en thuisloze mensen versie 21 april 2021 (Rijksoverheid), 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/richtlijnen/2020/11/05/richtlijn-opvang-dak--en-thuisloze-mensen 

geraadpleegd op 5 mei 2021. 
14 “Burgerparticipatie” (Rijksoverheid), 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/burgerschap/burgerparticipatie geraadpleegd op 23 mei 2021. 
15 “Burgerparticipatie” (Rijksoverheid), 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/burgerschap/burgerparticipatie geraadpleegd op 23 mei 2021.  
16 De Doe-Democratie: Kabinetsnota ter stimulering van een vitale samenleving 2013, p.14 (Rijksoverheid), 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2013/07/09/kabinetsnota-doe-democratie geraadpleegd op 

23 mei. 
17 Samenvatting onderzoek ‘Wachten op Opvang’ (Rekenkamer Amsterdam), 

https://publicaties.rekenkamer.amsterdam.nl/wachten-op-opvang/ geraadpleegd op 22 mei 2021. 
18 Daniel Buchman (n.d.), Ethics and the stigma of mental illness and addiction: https://hospitalnews.com/ethics-

and-the-stigma-of-mental-illness-and-addiction/ geraadpleegd op 22 februari 2021.  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2013/07/09/kabinetsnota-doe-democratie
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/richtlijnen/2020/11/05/richtlijn-opvang-dak--en-thuisloze-mensen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/burgerschap/burgerparticipatie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/burgerschap/burgerparticipatie
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2013/07/09/kabinetsnota-doe-democratie
https://publicaties.rekenkamer.amsterdam.nl/wachten-op-opvang/
https://hospitalnews.com/ethics-and-the-stigma-of-mental-illness-and-addiction/
https://hospitalnews.com/ethics-and-the-stigma-of-mental-illness-and-addiction/
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(slechte) keuzes om een middel te gebruiken (Levy, 2011). Op basis van het ideaal van een 

‘geslaagd leven’ wordt de groep (ex-)daklozen met een verslaving daarom op twee fronten 

verweten zelf verantwoordelijk te zijn voor hun ‘gefaalde’ levenskeuzes.  

Maatschappelijke stigmatisering van (ex-)daklozen met een alcoholverslaving wordt duidelijk 

zichtbaar in een recent item van Nieuwsuur19 waarin dakloosheid over het algemeen wordt 

beschreven als “een hoofdpijndossier voor veel gemeenten” en daklozen worden omschreven 

als “vaak alcoholisten of drugsverslaafden die regelmatig voor overlast zorgen”.  

Daardoor wordt in sommige gevallen vanuit het perspectief van het zorgmanagement weinig 

perspectief voor verbetering geboden. Dit wordt duidelijk in dezelfde Nieuwsuur-aflevering 

waarin mensen wonend in Keerpunt Zuid, een Skaeve-Huse-project in Hilversum, door de 

zorgmanager van Kwintes20 worden omschreven als “mensen die niet normaal in een huis 

kunnen wonen” en daarom verblijven in “rare huizen”. Volgens deze zorgmanager is er voor 

de mensen in Keerpunt-Zuid geen mogelijkheid voor re-integratie in de wijk: “dit is hun 

eindpunt, hoe hard dat ook klinkt” en het is “onmogelijk om deze mensen in een wijk te 

plaatsen”. De bijbehorende YouTube-video, geplaatst door het officiële account van 

Nieuwsuur, is getiteld: “Niemand wil deze mensen als buren”21. In deze video benadert de 

interviewer één van de bewoners zonder een ‘alcoholprobleem’ van Keerpunt-Zuid direct met 

de vraag: “Wat is wél je probleem? Waarom gedij je niet in een gewone woonwijk?”. De 

bewoner antwoordt: “ze hebben mij de titel ‘harde kern dakloze nummer 1 van Nederland’ 

[gegeven]. Iedereen kan me ouwehoeren; ik sta voor iedereen open.”. In deze fragmenten 

wordt zichtbaar dat in nationale media de woorden ‘normaal’, ‘gewoon’, ‘raar’ en ‘probleem’ 

zonder terughoudendheid meermaals in de mond worden genomen door degenen die de (ex-

)dakloze groep benaderen, zelfs bij een eerste ontmoeting. Deze ‘vanzelfsprekende’ termen 

worden door de betreffende journalist niet ter discussie gesteld noch gerechtvaardigd.  De 

stigmatiserende uitspraken staan bovendien haaks op de wens van enkele bewoners van 

Keerpunt-Zuid om in de toekomst een alternatieve woonvorm te zoeken. Kortom, gebaseerd 

op het ideaal van een ‘geslaagd leven’ wordt (ex-)daklozen met een alcoholverslaving vanuit 

de maatschappij tweemaal verweten verantwoordelijk te zijn voor hun ‘gefaalde’ 

levenskeuzes. Deze aannames worden vervolgens bevestigd in de nationale media waardoor 

 
19 Nieuwsuur aflevering 44 (14 februari 2021), https://www.npostart.nl/nieuwsuur/14-02-

2021/VPWON_1324128 geraadpleegd op 21 februari 2021. 
20 Kwintes is een Nederlandse zorginstelling en biedt begeleiding bij omgaan met wonen, leren & werken, 

financiën en structuur in de dag. Bron: https://www.kwintes.nl geraadpleegd op 29 februari 2021.  
21 Nieuwsuur (Youtube). Niemand wil deze mensen als buren: https://www.youtube.com/watch?v=cdtJ74BwT2c 

geraadpleegd op 25 februari 2021. https://www.youtube.com/watch?v=cdtJ74BwT2c 

https://www.npostart.nl/nieuwsuur/14-02-2021/VPWON_1324128
https://www.npostart.nl/nieuwsuur/14-02-2021/VPWON_1324128
https://www.kwintes.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=cdtJ74BwT2c
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de maatschappelijke gestigmatiseerde positie van deze groep in stand wordt gehouden en 

versterkt. Goede zorg voor deze groep laat in deze context dus te wensen over.      

 

1.3 Wetenschappelijk probleem 

Deze paragraaf staat in dienst van het formuleren van een wetenschappelijk probleem waarin 

een zorgethische zoektocht naar goede zorg voor (ex-)daklozen met een alcoholverslaving 

centraal staat. Een belangrijk kenmerk van een zorgethische benadering is de zoektocht naar 

het moreel goede in particuliere (zorg)contexten (Leget, Van Nistelrooij & Visse, 2017).  

Ten eerste wordt verkend welke (zorgethische) theorieën licht werpen op de aard van een  

‘geslaagd leven’ in de hedendaagse context. Vervolgens wordt een lacune in de zorgethische 

literatuur zichtbaar gemaakt die specifiek betrekking heeft op de ervaringen van (ex-)dakozen 

met een alcoholverslaving rondom het ideaal van een ‘geslaagd leven’.  

 

1.3.1 Een sociologische kritiek op een ‘geslaagd leven’ 

Naast zelfredzaamheid, wordt een ‘geslaagd leven’ getoetst aan de hand van andere 

maatstaven waarbij de nadruk wordt gelegd op economische doeleinden. Volgens de 

socioloog Hartmut Rosa (2016), staan binnen het huidige dominante politieke en 

maatschappelijke raamwerk doelen zoals efficiëntie, productie en groei centraal waardoor we 

worden bewogen om continu vooruitgang en verbetering na te jagen. Dit heeft tot gevolg dat 

individuen zich in een versnellingsproces bevinden, enkel om de maatschappelijke tredmolen 

draaiende te houden. Hierdoor belanden velen in een retoriek van het ‘moeten’ waardoor het 

idee ontstaat dat de mens meer moet doen in minder tijd. Wanneer mensen het gevoel krijgen 

niet aan deze geïnternaliseerde maatschappelijke verwachtingen te voldoen, kan het gevoel 

van schuld de overhand krijgen. De angst kan ontstaan dat de persoon achterblijft, verlaten 

wordt of als onbekwaam wordt bestempeld (Rosa, 2016). Naast de socioloog Rosa (2016), 

heeft Frans Vosman (2018) vanuit een zorgethisch perspectief visies op een ‘geslaagd leven’ 

bekritiseerd.  

 

1.3.2 Een zorgethische kritiek op een ‘geslaagd leven’  

In zijn afscheidsrede stelt Frans Vosman (2018) dat zorgethiek bij uitstek het ideaalbeeld van 

een ‘geslaagd leven’ bekritiseert. Hierbij vestigt hij de aandacht op een groep mensen, 

genaamd ‘overlevers’, die niet zozeer bezig (kunnen) zijn met zelfoptimalisatie, maar in het 

dagelijks leven zich in posities van stilstand of ‘achteruitgang’ bevinden. Zij voelen zich 

mogelijk niet verbonden met het ideaalbeeld van een zelfredzame actor, in de plaats daarvan 
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‘ondergaan’ ze het leven. Vosman (2018) bedoelt de groep mensen bij wie het dagelijks leven 

in het teken staat van ingrijpende gebeurtenissen en daarom veel tijd en energie kwijt is aan 

het verdragen en verwerken van deze ervaringen.  

Aan de andere kant lijkt een groep te bestaan die zichzelf als zelfredzame actoren in het leven 

beschouwen, maar tegelijkertijd wordt geconfronteerd met toenemende sociaaleconomische 

onzekerheid in relatie tot hun posities in de maatschappij. Dit wordt precariteit (‘precarity’) 

genoemd. Vosman & Niemeijer (2017) doelen hierbij op een klasse-overstijgende 

ontwikkeling waardoor zowel de ‘overlevers’ als de ‘zelfredzamen’ geconfronteerd worden 

met de precaire aspecten van hun bestaan. In andere woorden: de angst om achter te blijven of 

‘het niet te redden’ wordt maatschappelijk breed gedragen. Deze benaderingen bieden een 

kritisch startpunt voor een analyse naar het politieke en maatschappelijke ideaal van een 

‘geslaagd leven’ in verhouding tot goede zorg voor de groep (ex-)daklozen met een 

alcoholverslaving.  

 

1.3.3 Zorgethische perspectieven op goede zorg voor daklozen 

De zorgethici Nel Noddings (2002) en Bart van Leeuwen (2018) hebben mogelijke 

theoretische benaderingen voorgesteld om goede zorg voor daklozen te waarborgen. Van 

Leeuwen (2018) vergelijkt in zijn artikel verschillende morele perspectieven op het probleem 

van dakloosheid: ‘the difference approach’, de liberale benadering en de zorgethische 

benadering. De eerste benadering stelt een bredere conceptie van de publieke ruimte voor 

waardoor ‘street practices’, zoals ‘rough sleeping’ en openbaar urineren publiekelijk worden 

geaccepteerd (Van Leeuwen, 2018, p. 587-588). Echter, de normalisering van deze 

gedragingen lost volgens Van Leeuwen de onderliggende lichamelijke en psychische 

zorgnoden niet op.  

De liberale benadering bestaat volgens hem uit twee varianten. De minimalistische variant 

legt nadruk op de stelling dat ‘street practices’ onderdeel worden van de persoonlijke vrijheid 

van dakloze individuen. De tweede ‘vrijgevige’ variant benadrukt het belang van privacy en 

autonomie waardoor het recht tot huisvesting van daklozen als prioriteit wordt beschouwd (p. 

592). Beide varianten zijn volgens Van Leeuwen (2018) ontoereikend om het probleem van 

dakloosheid aan te pakken. Ten eerste hebben daklozen dikwijls onderliggende lichamelijke 

en psychische zorgnoden die niet worden opgelost als ze enkel het recht hebben ‘alleen 

gelaten te worden’ (p. 593). Ten tweede bestaat volgens van Leeuwen (2018) het gevaar 

daklozen zelf hoofdzakelijk verantwoordelijk te stellen voor hun onverantwoordelijke keuzes. 

Ook Noddings (2002) benadrukt in eerste instantie de tekortkomingen van het liberalisme om 
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‘goede zorg’ voor deze groep vorm te geven. Binnen het liberale model is er namelijk geen 

bereidheid in te grijpen in de privésfeer van dakloze mensen. 

 

In de plaats van een liberale benadering stelt Noddings (2002) voor een beperkte vorm van 

“dwang” in te zetten om aan de noden van daklozen tegemoet te komen. Van Leeuwen (2018) 

sluit zich aan bij dit voorstel. Beiden stellen hierbij de voorwaarde dat zorgnoden voldoende 

moeten worden afgestemd in samenwerking met de dakloze zorgontvanger: “[…] the process 

of finding a solution is one of negotiation between the needs expressed by the homeless and 

the needs we infer for them.” (Noddings, 2002, p. 441). Volgens Noddings (2002) zouden 

daklozen ‘geprikkeld’ moeten worden de maatschappelijke opvang zo snel mogelijk te 

verlaten: “strong incentives would be provided for “moving on”.” (p. 446). Dit ligt in lijn met 

haar overtuiging dat de maatschappelijke opvang het probleem van dakloosheid eerder in 

stand houdt dan oplost. Daklozen hebben huizen nodig en geen halve maatregelen (p. 445).  

Op basis van deze dwingende benadering, wordt het huidige dominante ideaal van een 

‘geslaagd leven’ in stand gehouden. Noddings (2002) stelt bijvoorbeeld dat een ‘zorgende 

gemeenschap’ gerechtvaardigd mensen kan verbieden op straat te leven maar tegelijkertijd als 

bezorgde ouder of onderwijzer moet ‘luisteren’ naar hun noden (p. 447). Ondanks Noddings’ 

pogingen paternalisme te vermijden, impliceert deze stelling een ongelijke machtsverhouding 

tussen de zorgverleners en zorgontvangers waarbij de eerste groep voor de tweede vaststelt 

wat een ‘geslaagd leven’ inhoudt. 

 

In tegenstelling tot Noddings (2002), erkent Van Leeuwen (2018) het gevaar van de ongelijke 

machtsverhouding tussen de zorgverlener en zorgontvanger waarbij de ene groep de ‘ander’ 

assimileert naar de dominante visie op een ‘geslaagd leven’ (p. 598). Van Leeuwen weerlegt 

deze kritiek gebaseerd op een ‘verenigende’ vorm van ongelijke machtsverhoudingen en stelt 

dat het is gebaseerd op de foute aanname dat ‘zorg’ de notie van respect uitsluit (Van 

Leeuwen, 2018, p. 599). Volgens hem volstaat Noddings’ (2002) model in het respecteren 

van contextuele zorgnoden mits aan de voorwaarde wordt voldaan dat binnen de zorgrelatie 

subtiele dwang samen moet gaan met een notie van respect. In zorgrelaties met daklozen 

ontstaat daardoor een interactief gesprek dat onderhandeling mogelijk maakt (Van Leeuwen, 

2018, p. 595). 
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1.3.4 Ervaringen van (ex-)daklozen met een alcoholverslaving rondom het politieke en 

maatschappelijk ideaal van een ‘geslaagd leven’ 

In hun zorgethische benaderingen gaan Noddings (2002) en Van Leeuwen (2018) er beiden 

vanuit dat het ideaal van een ‘geslaagd leven’ niet ter discussie staat en altijd wenselijk is om 

na te streven. In tegenstelling tot Rosa (2016) en Vosman (2018), gaan zij hiermee voorbij 

aan het argument dat het ideaal van een ‘geslaagd leven’ vele mensen kan belemmeren en tot 

stilstand kan brengen op basis van politieke en maatschappelijke waarden zoals 

zelfredzaamheid en productiviteit. Dit heeft tot gevolg dat beide benaderingen de ongelijke 

machtsverhoudingen tussen de ‘zelfredzame’ groep en de ‘overlevers’ (of ‘kwetsbaren’) niet 

voldoende adresseren en daarmee de asymmetrische zorgrelatie tussen zorgverleners en (ex-

)dakloze zorgontvangers mogelijk in stand houdt. In Noddings’ (2002) en Van Leeuwens 

(2018) benaderingen wordt daarnaast geen aandacht besteed aan de ervaringen van (ex-

)daklozen zelf, waardoor contextuele omstandigheden en belangrijke nuances onderbelicht 

blijven. De verbinding tussen het politieke en maatschappelijke ideaal van een ‘geslaagd 

leven’ in relatie tot deze ervaringen is daarom onderbelicht in de zorgethische literatuur. 

In tegenstelling tot deze louter theoretische benaderingen kan de Utrechtse zorgethiek ruimte 

creëren voor empirisch onderzoek waarin theoretische inzichten worden bevraagd in de 

praktijk en andersom (Leget, Borry & De Vries, 2009). Concluderend betreft de 

wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek het theoretisch en empirisch inzichtelijk 

maken van het politieke en maatschappelijke ideaal van een ‘geslaagd leven’ in verhouding 

tot de ervaringen van (ex-)daklozen met een alcoholverslaving. 

 

1.4 Vraagstelling en doelstelling 

In deze paragraaf worden aan de hand van bovenstaande probleemstelling een hoofdvraag en 

drie deelvragen geformuleerd.  

Hoofdvraag: 

Hoe kan een zorgethische analyse van de ervaringen van (ex-)daklozen met een 

alcoholverslaving rondom het politieke en maatschappelijke ideaal van een ‘geslaagd leven’ 

bijdragen aan goede zorg voor deze groep? 

 

Deelvragen: 

1. Welke inzichten bieden theoretische (zorgethische) perspectieven op het 

politieke en maatschappelijke ideaal van een ‘geslaagd leven’? 
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2. Wat zijn de ervaringen van (ex-)daklozen met een alcoholverslaving rondom 

het politieke en maatschappelijke ideaal van een ‘geslaagd leven’? 

3. Wat kunnen de besproken theoretische en empirische inzichten betekenen voor 

goede zorg voor (ex-)daklozen met een alcoholverslaving? 

Doelstelling 

De interne doelstelling betreft het theoretisch en empirisch inzichtelijk maken van het 

politieke en maatschappelijke ideaal van een ‘geslaagd leven’ in relatie tot de ervaringen van 

(ex)daklozen met een alcoholverslaving. De externe doelstelling, die een maatschappelijke 

relevantie in zich draagt, betreft het formuleren van een normatieve visie op goede zorg voor 

(ex-)daklozen met een alcoholverslaving in zorgpraktijken.   
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Hoofdstuk 2  

Theoretische benaderingen 

In dit hoofdstuk staat de eerste deelvraag centraal: ‘Welke inzichten bieden theoretische 

(zorgethische) perspectieven op het politieke en maatschappelijke ideaal van een ‘geslaagd 

leven’?’ 

Ten eerste is het van belang om stil te staan bij de specifieke zorgethische benadering, de 

Utrechtse zorgethiek, die in deze masterthesis als lens wordt gebruikt om goede zorg vorm te 

geven voor (ex-)daklozen met een alcoholverslaving. Vervolgens worden de centrale 

zorgethische ‘sensitizing concepts’ nader uitgediept: macht & positie, precariteit en 

lichamelijkheid. Het doel van deze theoretische zorgethische verkenning is inzicht te 

verkrijgen in het politieke en maatschappelijke ideaal van een ‘geslaagd leven’ en de wijze 

waarop zich dat verhoudt tot de gestigmatseerde posities van (ex-)daklozen met een 

alcoholverslaving.    

 

2.1 Wat is zorgethiek? 

In brede zin wordt zorgethiek gekenmerkt door de vraag: ‘Wat is het moreel goede in deze 

context, vanuit zorgethisch perspectief?’. ‘Zorg’ wordt binnen vele zorgethische benaderingen 

in brede zin gedefinieerd als:  

[...] a species activity that includes everything that we do to maintain, continue, and 

 repair our ‘world’ so that we can live in it as well as possible. That world includes our 

 bodies, ourselves, and our environment, all of which we seek to interweave in a 

 complex, life-sustaining web (Tronto, 1993, p. 40).  

Deze brede definitie omvat vele elementen van het sociale en politieke leven en kan daarom 

vraagstukken aan het licht stellen die kunnen variëren van particuliere situaties tot aan het 

politieke of maatschappelijke veld.  

In deze masterthesis is de benaderingswijze van de Utrechtse zorgethiek gekozen. De 

Utrechtse zorgethiek onderscheidt zich van andere varianten van zorgethische 

onderzoeksmethodieken door nadruk te leggen op een interdisciplinaire benadering waarbij de 

wisselwerking tussen theorie en (zorg)praktijken een belangrijke bron van kennis vormt 

(Leget, Van Nistelrooij & Visse, 2017). De Utrechtste benadering creëert, in tegenstelling tot 

andere zorgethische benaderingen, daardoor ruimte voor zowel theoretisch als empirisch 

onderzoek. In dit proces worden theoretische inzichten (kritisch) bevraagd in de praktijk en 
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andersom (Leget, Borry & De Vries, 2009). Bij het vergaren van kennis wordt aandacht 

besteed aan de brede context van een maatschappelijk probleem op drie niveaus: (individuele) 

geleefde ervaringen, zorgpraktijken en het politiek-ethische raamwerk (Leget, Van Nistelrooij 

& Visse, 2017). Alhoewel deze wisselwerking een rode draad vormt in de gehele thesis, 

zullen in dit theoretische hoofdstuk hoofdzakelijk het politiek-ethische raamwerk en 

(zorg)prakijken aan bod komen. De individuele ervaringen staan hoofdzakelijk centraal in de 

narratieve analyse in hoofdstuk 4.  

2.2 Politiek en zorgethiek 

De meeste politieke filosofen in de West-Europese context werken binnen de liberale traditie 

waarin het belang van zelfredzaamheid (of: autonomie) en productiviteit benadrukt wordt 

(Tronto, 2013, p. 38; p. 173). Tronto (1993) stelt dat deze politiek filosofen hoofdzakelijk 

volgens de ‘morality-first’ benadering redeneren. Dit houdt in dat de relatie tussen politiek en 

ethiek wordt beschouwd als twee gescheiden processen: eerst worden morele principes 

vastgesteld door theoretici (de politieke filosofen) en vervolgens is het de taak van politici om 

deze visie te accepteren en in de politieke praktijk toe te passen 

Echter, het tegenovergestelde is waar; politiek en ethiek zijn inherent in elkaar verweven 

(Tronto, 1993, p. 7). In dat geval is politiek handelen te allen tijde vatbaar voor morele 

overwegingen. Deze aanname vormt een belangrijke leidraad in deze thesis; de idee dat 

dominante politieke en maatschappelijke waarden worden beïnvloed door morele 

overtuigingen die een ‘goede’ of ‘geslaagde’ maatschappij’ verbeelden. In de West-Europese 

context wordt deze visie op het ‘goede’ dus onder andere beïnvloed door normatieve waarden 

zoals zelfredzaamheid en productiviteit (Tronto, 1993; 2013). Wanneer is vastgesteld dat een 

politiek raamwerk wordt beïnvloed door vergelijkbare morele visies op een ‘geslaagde’ 

maatschappij, kunnen deze ter discussie gesteld worden vanuit zorgethische perspectieven op 

bestaande machtsverhoudingen en hiërarchische structuren. 

 

2.3 Macht en positie 

Zorgethiek, ontstaan uit feministische morele theorie, is bij uitstek een theoretisch raamwerk 

waarbij de concepten ‘macht’ en ‘machtsverhoudingen’ belangrijke onderdelen zijn van 

morele reflectie (Walker, 2007, viii). Zorgethische theoretici poogden in eerste instantie het 

gebrek aan erkenning van ‘zorg’ in het politieke veld te belichten. Op basis daarvan pleitten 

zij ervoor om op een alternatieve wijze morele praktijken te bestuderen (Gilligan, 1982; 

Tronto, 1993). Morele waarden die in het verleden beschouwd werden als onderdeel van de 
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‘vrouwelijke’ moraal, bijvoorbeeld ‘zorgzaamheid’ of ‘vredelievendheid’, worden op die 

manier vanuit een zorgethisch kader ontbonden van de private sfeer en op een politiek niveau 

gebracht (Tronto, 1993, p.1). Eenmaal ontbonden van de private sfeer, biedt de zorgethische 

morele benadering ruimte voor een kritische beschouwing van bestaande sociale structuren op 

basis van machtsverhoudingen, niet alleen tussen man en vrouw maar ook tussen vele andere 

groepen. Het concept ‘zorg’ is op deze wijze niet enkel een deugd in de private sfeer maar 

wordt een kritische lens dat gebruikt kan worden om bestaande machtsstructuren in beeld te 

brengen. In deze masterthesis zal de aandacht voornamelijk uitgaan naar de 

machtsverhouding tussen de ‘zelfredzamen’ en de ‘kwetsbaren’ die door politieke en sociale 

machtsstructuren in stand wordt gehouden. Aan de hand van Foucault (1977) en Vosman & 

Niemeijer (2017), zal in deze verkenning het concept ‘macht’ niet zozeer worden bestudeerd 

als directe onderdukking van de ene groep ten opzichte van de ander (zoals in traditionele 

feministische theorie vaak wel het geval is). In de plaats daarvan wordt ‘macht’ verkend als 

subtiele politieke technologie om de ‘mogelijke nuttigheid’ (‘possible utility’) van individuen 

te laten toenemen (Foucault, 1977, p. 210) in de context van toenemende sociaal-economische 

onzekerheid (‘precariteit’) in alle lagen van de bevolking (Vosman & Niemeijer, 2017, p. 12). 

Vervolgens wordt bestudeerd hoe deze vorm van disciplinaire macht (groepen) mensen in 

precaire leefsituaties brengt en houdt op basis van geïnternaliseerde waarden zoals 

productiviteit en nut. Ten slotte worden zodoende de maatschappelijke en individuele 

implicaties van bestaande machtsstructuren inzichtelijk gemaakt door maatschappelijke 

processen van ‘othering’ en stigmatisering uit te werken. 

 

2.3.1 Invulling van het concept ‘macht’ 

 Het doel van deze paragraaf is om een subtiele vorm van disciplinaire politieke macht uit te 

werken zodat zichtbaar kan worden gemaakt dat het op politiek-ethisch niveau wenselijk 

wordt geacht om het algemeen ‘nut’ van individuen te laten toenemen. Hierdoor kunnen 

mensen die als minder productief worden beschouwd, zoals (ex-)daklozen met een 

alcoholverslaving, uitgesloten en gestigmatiseerd worden.  

Foucault (1977) stelt dat ‘disciplinaire macht’ het mogelijk maakt om lichamen zo effectief 

mogelijk in te zetten. Deze vorm van macht werkt niet op basis van dwang, maar 

productiviteit. Disciplinaire macht betreft de organisatie van lichamen in tijd en ruimte door 

controle uit te oefenen op lichamelijke bewegingen voor maximale effectiviteit (Oksala, 

2011). Dit wordt gecontroleerd aan de hand van regels, toezicht en examens. Foucault’s 

theoretische raamwerk van disciplinaire macht is uitgewerkt aan de hand van de politieke 
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technologie gebaseerd op ‘het panopticum’ dat de ideale uitwerking van het 

machtsmechanisme symboliseert (p. 205). De oorspronkelijke idee van het panopticum is 

ontworpen door de filosoof Jeremy Bentham (1748-1832). Het was bedoeld als 

architectonisch ontwerp voor gevangenissen, psychiatrische instellingen, ziekenhuizen en 

scholen. Het ontwerp (zie figuur 1) laat zien dat een centrale cipier in de observatietoren alle 

‘cellen’ in het gebouw kan overzien terwijl de mensen in de cellen zich altijd bewust zijn van 

de observatietoren maar niet weten wanneer zij geobserveerd worden (Foucault, 1977, p. 

201). Hierdoor wordt disciplinaire macht geïnternaliseerd en zullen de geobserveerde mensen 

zelf hun gedrag reguleren en handelen alsof 

ze continu worden geobserveerd. In 

Foucault’s zienswijze fungeert het 

panopticum als een bron van kennis door 

middel van observatie en hij noemt het 

daarom een ‘labatorium van macht’ (p. 204). 

Hij doelt op de mechanismen van observatie 

en de manier waarop dit op een efficiënte 

wijze toegang geeft tot kennis van het 

menselijke gedrag. Deze kennis kan 

vervolgens ook handvatten bieden om 

menselijk gedrag te veranderen ten behoeve 

van een gewenst einddoel.  

Het panopticum, als symbool voor een politieke technologie, heeft binnen democratische 

staten als doel de productie te laten toenemen, de economie te laten groeien en het publieke 

moraal op te hogen (Foucault, 1977, p. 208). In andere woorden: deze functionele inzet van 

macht is dus verweven met het doel om het (algemene) nut van individuen te laten toenemen 

(p. 210). Het gevolg is dat de directe politieke invloed op individuele lichamen zichtbaar 

wordt: “the body is also directly involved in a political field; power relations have an 

immediate hold upon it…” (Foucault, 1977, p. 25-26). Het wordt hierbij duidelijk dat 

politieke disciplinaire invloed op individuele lichamen samenvalt met sociaaleconomische 

beweegredenen. Ofwel, de wijze waarop disciplinaire macht wordt ingezet heeft 

consequenties voor de wijze waarop het individu wordt gestimuleerd een bijdrage te leveren 

aan publieke doeleinden zoals productiviteit en economische groei. Dit betreft een normatieve 

wijze te zijn om de economische inzet van individuele lichamen vorm te geven. Het stelt 

Figuur 1: het panopticum 
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namelijk een samenleving voor waarin bepaalde menselijke kenmerken of gedragingen 

wenselijk zijn en andere niet. Dit politieke en maatschappelijke ideaal van een ‘geslaagd 

leven’ kan maatschappelijke stigmatisering van specifieke groepen zoals (ex-)daklozen met 

een alcoholverslaving in de hand werken omdat zij vaak niet worden beschouwd als 

onderdeel van een productieve maatschappij. In de volgende paragraaf wordt ingegaan op de 

mechanismen achter maatschappelijke stigmatisering.  

2.4 De mechanismen achter maatschappelijke stigmatisering 

Een essentieel onderdeel van stigma is de aanname dat visies op een ‘goede’ samenleving 

worden gevormd aan de hand van deze ordening in sociale structuren. Dit heeft uiteindelijk 

als gevolg dat bepaalde mensen uitgesloten worden die moeilijk binnen de bijbehorende 

sociale categorieën van een ‘geslaagde’ samenleving geplaatst kunnen worden (Bauman, 

1991). In het Oude Griekenland werd deze vorm van uitsluiting zichtbaar door de morele 

status van individuen te verlagen door hen letterlijk te markeren met behulp van een 

brandmerk of een snijwond. Deze markering is de oorsprong van het woord ‘stigma’ dat 

verwijst naar deze lichamelijke kenmerken van een ‘afwijkend’ of ‘slecht’ individu (Goffman, 

1963, p. 1). Tegenwoordig wordt stigmatisering over het algemeen op een meer subtiele 

manier zichtbaar. De socioloog Emile Durkheim (1858-1917) verkende ‘stigma’ als sociaal 

fenomeen in een historische context. Hij beschreef de macht van maatschappelijk gedeelde 

visies op ‘het goede’ waardoor ‘afwijkingen’ kunnen worden veroordeeld en bestraft 

(Durkheim, 1982). De socioloog Goffman (1963) voegt aan deze definitie toe dat 

stigmatisering de maatschappelijke categorisering van (groepen) mensen op basis van 

bepaalde kenmerken en gedragingen inhoudt. Deze categorisering wordt vervolgens als 

natuurlijk of gewoon aangenomen (Goffman, 1963). 

 

De oorzaak van normalisering van maatschappelijke categorisering is volgens Bauman (1991) 

de menselijke neiging om de leefomgeving naar zijn of haar hand te zetten. Dit heeft als 

gevolg dat entiteiten binnen de menselijke leefomgeving worden ingedeeld in bepaalde 

categorieën met als doel om zekerheid en veiligheid te creëren. In het geval van medemensen 

wordt er gezocht naar bepaalde overeenstemmende kenmerken en wordt er vervolgens 

onderscheid gemaakt tussen bepaalde sociale groepen, in eerste instantie tussen ‘vriend’ en 

‘vijand’ (p. 53). Volgens Bauman houdt deze praktijk van classificering onherroepelijk 

inclusie en exclusie in; er vindt een scheiding plaats, de wereld wordt in tweeën gesplitst. 

Bepaalde entiteiten worden geïncludeerd in een ‘klasse’, en anderen vallen erbuiten. Datgene 
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dat niet onder een categorie valt, kan worden onderdrukt en uitgesloten.  

Een rode lijn in processen van classificering is het concept ‘tegenstelling’ of ‘dichotomie’ en 

dit impliceert een machtige entiteit die deze tegenstellingen mogelijk kan maken en een illusie 

van symmetrie kan voorspiegelen: “In dichotomies crucial for the practice and the vision of 

social order the differentiating power hides as a rule behind one of the members of the 

opposition.” (Bauman, 1991, p. 14). Vanuit het perspectief van de eerste groep, wordt de 

tweede partij hierbij afgeschreven als ‘de ander’ (‘the other’) ten opzichte van de eerste. De 

praktijk van ‘othering’ wordt gekenmerkt door de objectivering van een persoon of groep als 

tegenovergestelde van een dominante groep. Als sociaal proces vormt ‘othering’ een 

belangrijke bron van stigmatisering omdat de ‘ander’ op een negatieve wijze wordt bejegend 

(McQuarrie, 2010). In andere woorden: de tweede groep is het gecreëerde inferieure 

tegenovergestelde van de eerste. Deze tegenstelling in de twee groepen wordt door Bauman 

(1991) omschreven als ‘vrienden’ en ‘vijanden’ of ‘wij’ en ‘zij’ waarbij er een duidelijk 

onderscheid bestaat tussen bijvoorbeeld waarheid en leugen, goed en slecht, schoonheid en 

lelijkheid. Het proces van ‘othering’ wordt zichtbaar in de functie van de publieke ruimte 

zoals hieronder nader wordt toegelicht.   

 

2.5 Precariteit en lichamelijkheid: stigmatisering van daklozen in de publieke ruimte 

Geïnterpreteerd vanuit Foucault’s (1977) model van het panopticum, omvat ‘othering’ en 

stigmatisering een sociaaleconomische dimensie waarin de dominante waarden van 

productiviteit en nut zijn weerslag vindt op de precaire situaties van vele (groepen) mensen in 

de maatschappij. Precariteit (‘precarity’ of ‘precariousness’) is een breed concept dat wordt 

gekenmerkt door een slepende onzekerheid gerelateerd aan de sociaaleconomische posities 

van (groepen) mensen (Vosman & Niemeijer, 2017). Het indelen van mensen in bepaalde 

groepen heeft in- en uitsluiting als gevolg en daaruit ontstaan voor waar aangenomen 

hiërarchische relaties die de onzekere positie van individuen bepalen en versterken (Lorey, 

2011). Precariteit verwijst dus naar sociale ongelijkheid op basis van dominante 

machtsstructuren dat vele (groepen) mensen in een onzekere sociaaleconomische positie 

brengt en houdt. 

Vosman & Niemeijer (2017) benadrukken de relatie tussen de praktijk van ‘othering’ en 

precaire situaties van kwetsbare (groepen) mensen: “[…]  people can be brought into a 

position of being ‘the other’, of a ‘them’ at the other side of an (active) ‘we’ that is being 

installed” (p.8). Opvallend is dat hier een productieve groep ten op zichte van een kwetsbare 

groep wordt geschetst. Dit betekent dat (groepen) mensen worden be- en veroordeeld op basis 
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van hun bijdrage aan het publieke (economische) veld. Deze bijdrage wordt getoetst aan de 

hand van de mate van productiviteit en nut. Op nationaal niveau wordt productiviteit onder 

andere gemeten aan de hand van het Bruto Nationaal Inkomen (BNI). Het BNI berekent de 

‘toegevoegde waarde’ van elke burger in een land op basis van individuele inkomsten (Fixler, 

Greenaway-McGrevy & Grimm, 2014).  

 

2.5.1 Lichamelijke aanwezigheid van daklozen in de publieke ruimte 

Deze financiële maatstaven van productiviteit en nut zijn ook zichtbaar in de functie van de 

publieke ruimte. Volgens Gerrard & Furragia (2015) oefent de dominante consumentgerichte 

economie namelijk veel invloed uit op de invulling en de functie van de publieke ruimte 

waardoor de lichamelijke aanwezigheid van de ‘onproductieve’ groep daklozen veroordeeld 

wordt. De straatpraktijk van daklozen, zoals ‘rough sleeping’ en bedelen, maakt armoede 

direct zichtbaar en stelt anderen in staat hierover te oordelen door bijvoorbeeld een uiting te 

geven van (in)tolerantie, sympathie of afstandelijkheid (p. 2220). Hier wordt stigmatisering 

duidelijk door middel van de praktijk van ‘othering’: “[t]his is, of course, a stigma imbued in 

the politics of the Other, as homelessness becomes literally a visual and bodily marker of 

social failure, dysfunctionality, and unproductivity.” (Gerrard & Furragia, 2015, p. 2224). Er 

ontstaat op deze wijze een tegenstelling bij een sociale ontmoeting: de lichamelijke 

aanwezigheid van de dakloze voelt volgens de normen van productiviteit en ‘nuttigheid’ 

onwennig aan in de publieke ruimte. In het geval dat de publieke ruimte wordt gebruikt voor 

andere doeleinden dan handel en uitwisseling van goederen, worden de normatieve waarden 

van de consumptiemaatschappij verstoord. Productiviteit als politieke en maatschappelijke 

waarde wordt op deze wijze een bron van sociale druk om te presteren, te (onder)handelen en 

te consumeren. Gerrard & Furragia (2015) stellen dat het beeld van daklozen als ‘the other’ 

wordt geconstrueerd in een context waarin de publieke ruimte in dienst staat van het 

normatieve raamwerk van de consumptiemaatschappij. Ontmoetingen met daklozen in de 

publieke ruimte bieden daarom de mogelijkheid om daklozen te veroordelen gebaseerd op 

normatieve maatschappelijke visies op het ‘gewone’ en ‘geslaagd zijn’ (Gerrard & Furragia, 

2015, p. 2227). Een sociale ontmoeting met een dakloze wordt bij uitstek gekarakteriseerd 

door stigma omdat dakloze lichamen worden waargenomen als losstaand van de ‘echte’ 

bedrijvigheid en cultuur van de stad. Om deze reden worden ‘de armen’ geweerd uit de 

publieke ruimte en verplaatst naar de randen van steden om de ‘productieve’ mensen in het 

gareel te houden. Dit helpt de ‘productieve’ groep namelijk om de flexibilisering van de 

wereld en de precariteit van hun bestaan de toleren (Bauman, 1999).  
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2.6 Implicaties van ‘othering’ en maatschappelijke stigmatisering: zelfstigma  

De gevolgen en impact van maatschappelijke processen van ‘othering’ en stigmatisering 

kunnen op individueel niveau, bij de zorgontvangers, zichtbaar worden. Maatschappelijke 

stigmatisering kan namelijk samenvallen met zelfstigma (Corrigan, Larson, & 

Kuwabara, 2010). Dit houdt in dat een individu binnen een gestigmatiseerde groep zich 

bewust wordt van het beeld dat van hem of haar bestaat, bijvoorbeeld een stempel zoals ‘niet 

zelfredzaam’ of ‘onproductief’. Hierdoor kan een persoon vervolgens geneigd zijn dit beeld te 

accepteren waardoor stereotyperingen worden geïnternaliseerd en toegepast op de eigen 

identiteit (Corrigan, Larson, & Kuwabara, 2010). Dit kan het zelfvertrouwen verminderen 

en het eigen perspectief op de toekomst negatief beïnvloeden (Corrigan, 1998).  

Zoals besproken in de maatschappelijke probleemstelling, wordt (ex-)daklozen met een 

alcoholverslaving tweemaal verweten verantwoordelijk te zijn voor een ‘gefaald’ leven. De 

internalisering van maatschappelijke stigma’s rondom dakloosheid en een verslaving kan 

daardoor mogelijk leiden tot een tweevoudig zelfstigma. Naast zelfstigmatisering van 

dakloosheid, kan zelfstigmatisering op basis van een alcoholverslaving in hoge mate het 

persoonlijk welzijn negatief beïnvloeden. Het concept ‘verslaving’ stamt van het Latijnse 

woord ‘addicere’ wat ‘gebonden aan’ of ‘tot slaaf gemaakt’ betekent (Potenza, 2006). 

Vanwege de maatschappelijke acceptatie van alcoholgebruik is het in sommige gevallen 

moeilijk een alcoholverslaving te herkennen; alcohol drinken is namelijk voor een lange tijd 

sociaal en cultureel ingebed in vele ‘Westerse’ samenlevingen (Cook, 2006). Het drinken van 

alcohol kan verschillende sociale en persoonlijke functies hebben die vaak worden 

gekenmerkt door de angst-reducerende en ontspannende werking voor het individu. Om deze 

redenen wordt alcohol vaak ingezet in sociale bijeenkomsten zoals feestelijkheden en 

netwerkgelegenheden (Cook, 2006). In het geval van een alcoholverslaving valt het gebruik 

dikwijls samen met zelfvernederende gedachten die het gedrag van de persoon bepalen. Vaak 

bevatten deze gedachten tegenstrijdigheden die in eerste instantie aanzetten tot het gebruiken 

van alcohol en vervolgens het individu zelf veroordelen na de activiteit: “You drank (or used) 

again. You’re hopeless!” (Catlett & Firestone, 2009, p. 277). Wanneer een persoon 

herhaaldelijk toegeeft aan verslavende middelen en daarbij zichzelf isoleert van de 

buitenwereld, bestaat het gevaar in een negatieve spiraal van schuld en psychisch lijden 

terecht te komen (p. 277). Directe familieleden en vrienden ervaren in veel gevallen ook een 

vorm van psychisch lijden, waardoor het gevaar ontstaat dat ze zich distantiëren van het 

verslaafde individu (p.269).     
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2.7 Deelconclusie 

In dit hoofdstuk stond de eerste deelvraag centraal: ‘Welke inzichten bieden theoretische 

(zorgethische) perspectieven op het politieke en maatschappelijke ideaal van een ‘geslaagd 

leven’?’ 

Binnen een zorgethisch kader is deze deelvraag benaderd met aandacht voor de ‘sensitizing 

concepts’: macht en positie, lichamelijkheid en precariteit. In dit hoofdstuk werd 

hoofdzakelijk aandacht besteed aan het politiek-ethische raamwerk. Daarnaast werd 

stilgestaan bij de mogelijke implicaties van dit raamwerk op maatschappelijke processen en 

het individu.  

 

Geïnternaliseerde waarden van productiviteit en nut 

Met behulp van Foucault’s (1977) disciplinaire machtsmechanisme van het panopticum, is 

inzichtelijk gemaakt dat het politieke en maatschappelijke ideaal van een ‘geslaagd leven’ is 

ingericht op basis van geïnternaliseerde waarden zoals productiviteit en nut. Dit politieke 

machtsmechanisme oefent direct invloed uit op individuele lichamen door het individu te 

sturen een bijdrage te leveren aan publieke doeleinden zoals productiviteit en economische 

groei. Als gevolg daarvan worden mensen op nationaal niveau beoordeeld op basis van deze 

economische bijdrage. Productiviteit wordt op nationaal niveau gemeten aan de hand van 

individuele inkomsten (Fixler, Greenaway-McGrevy & Grimm, 2014). 

 

Maatschappelijke processen van ‘othering’ en stigmatisering 

De politieke nadruk op productiviteit en nut brengen vele (groepen) mensen in een precaire 

maatschappelijke positie. Het proces van ‘othering’ plaatst namelijk een ‘productieve 

zelfredzame’ groep tegenover een ‘onproductieve kwetsbare’ groep (Gerrard & Furragia, 

2015; Vosman & Niemeijer, 2017). In het bijzonder dakloze mensen kunnen daardoor 

gestigmatiseerd worden omdat zij niet worden beschouwd als onderdeel van de productieve 

maatschappij. Deze tegenstelling wordt ook zichtbaar in de invulling van de publieke ruimte 

die hoofdzakelijk in dienst staat van handel en consumptie (Gerrard & Furragia, 2015). 

Dakloze lichamen worden daarom waargenomen als losstaand van de ‘echte’ bedrijvigheid en 

cultuur van de stad en kunnen op deze gronde worden uitgesloten (Bauman, 1991; 1999). 

 

Individuele implicaties: zelfstigmatisering  

Maatschappelijke stigmatisering kan samenvallen met zelfstigma (Corrigan, Larson, & 

Kuwabara, 2010). Zoals besproken in de maatschappelijke probleemstelling wordt (ex-
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)daklozen met een alcoholverslaving tweemaal verweten verantwoordelijk te zijn voor een 

‘gefaald’ leven waardoor zij mogelijk met een tweevoudig zelfstigma te kampen kunnen 

hebben. In het geval van een alcoholverslaving bestaat het risico dat het individu zichzelf 

isoleert van de buitenwereld en vervolgens in een negatieve spiraal van schuld en psychisch 

lijden terechtkomt (Catlett & Firestone, 2009). Directe familieleden en vrienden kunnen zich 

vervolgens distantiëren van het verslaafde individu.     
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Hoofdstuk 3  

Methodologie: de narratieve methode 

Zoals besproken onderscheidt de Utrechtse zorgethiek zich van andere zorgethische 

benaderingen door de nadruk te leggen op de wisselwerking tussen theorie en praktijk (Leget, 

Van Nistelrooij & Visse, 2017). Op deze wijze wordt ruimte gecreëerd voor empirisch 

onderzoek waarin theoretische inzichten worden bevraagd in de praktijk en andersom (Leget, 

Borry & De Vries, 2009). In dit hoofdstuk staan de onderzoeksbenadering en methode van het 

empirische gedeelte van deze masterthesis centraal. Ten eerste wordt kort stilgestaan bij de 

filosofische onderzoeksbenadering dat de leidraad vormt om de sociale ‘werkelijkheid’ te 

begrijpen; het sociaal-constructivisme. Ten tweede wordt de narratieve methode besproken en 

wordt er aandacht besteed aan de methodologische beslissingen die de empirische analyse 

vormgeven. Ten slotte zullen een aantal ethische overwegingen aan bod komen.  

 

3.1 Onderzoeksbenadering: het sociaal-constructivisme  

De wijze waarop in deze masterthesis empirisch naar de sociale ‘werkelijkheid’ wordt 

gekeken is gebaseerd op het sociaal-constructivisme. Kenmerkend voor deze benadering is de 

overtuiging dat de sociale ‘werkelijkheid’ geconstrueerd is binnen specifieke historische en 

culturele contexten (Johnson & Parry, 2015; p. 16; Creswell & Poth, 2018, p. 24). Max Weber 

(1864-1920) is een toonaangevend denker die zich heeft beziggehouden met de fundamenten 

van de methoden voor onderzoek naar de sociale ‘werkelijkheid’. Hij benadrukte het belang 

van het ‘verstehen’ (invoelend begrijpen) van bepaalde maatschappelijke verschijnselen door 

innerlijke drijfveren van mensen inzichtelijk te maken (Huff, 1984). Hierbij kan sociaal 

handelen (‘social action’) door mensen enkel op een subjectieve wijze als betekenisvol 

worden beschouwd (Weber, 1922, p. 7). Onderzoek doen vanuit een sociaal-

constructivistische benadering betreft het interpreteren van de sociaal geconstrueerde 

werkelijkheid binnen specifieke particuliere contexten en relationele netwerken. Aangezien 

zorgethiek de particuliere contexten en relationaliteit ook erkent als belangrijke bron van 

morele kennis (Leget, Van Nistelrooij & Visse, 2017), delen beide benaderingen een 

vergelijkbare visie op de complexe sociale ‘werkelijkheid’.  

 

3.2 De narratieve methode 

In dit onderzoek wordt de narratieve methode gebruikt om de ervaringen van de (ex-

)daklozen met een alcoholverslaving verhalend in beeld te brengen. De narratieve methode 
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kenmerkt zich door de focus op verhalen (Creswell & Poth, 2018), die gevormd worden door 

“ervaringen rondom een serie van gebeurtenissen” (Visse, 2014, p. 18). In deze masterthesis 

wordt deze methode ingezet om recht te doen aan de dimensie van ‘individuele ervaringen’ 

als aanvulling op de theoretische benaderingen besproken in hoofdstuk 2. Dit betekent dat er 

wordt stilgestaan bij de ervaringen van (ex-)daklozen met een alcoholverslaving rondom het 

politieke en maatschappelijke ideaal van een ‘geslaagd leven’. De onderzoeker is bij een 

narratieve analyse gevoelig voor de relatie tussen identiteit en de maatschappij (Visse, 2014, 

p. 22). Hierbij wordt aandacht besteed aan maatschappelijke discoursen die visies op ‘het 

normale’ in stand houden. Particuliere, contextuele situaties worden door de narratieve 

onderzoeker als voornaamste bron van kennis beschouwd. Hierbij wordt: “verondersteld […] 

dat het grote zich in het kleine bevindt” en dat op basis van particuliere situaties 

algemeenheden inzichtelijk gemaakt kunnen worden (Visse, 2014, p. 18). Dit stelt de 

onderzoeker in staat om verhalen van (ex-)daklozen met een alcoholverslaving rondom het 

politieke en maatschappelijke ideaal van een ‘geslaagd leven’ kritisch te duiden in het licht 

van de wisselwerking tussen (individuele) identiteit en maatschappij.  

 

3.3 Casusdefinitie en onderzoekseenheid 

Deze masterthesis loopt parallel met een stage als onderzoeksassistent bij de derde meting van 

een 5-jarig durend onderzoek genaamd Voorkomen Herhaalde Dakloosheid (VHD) in de 

regio Utrecht onder leiding van dr. Nienke Boesveldt (Universiteit van Amsterdam). Dit 

betekent dat de samenstelling van de participanten bij voorbaat al vaststonden. Ten tijde van 

de eerste meting in 2019 (zie: Boesveldt et al., 2019) heeft het toenmalige onderzoeksteam 

een selectie van in totaal 69 participanten samengesteld die zijn ingedeeld in drie groepen die 

herhaalde dakloosheid (zouden kunnen) ervaren:  

1) 20 personen die ten tijde van de eerste meting zich opnieuw bij de maatschappelijke 

opvang (MO) hadden aangemeld en dus direct te maken hebben gekregen met herhaalde 

dakloosheid;  

2) 22 personen die op het moment van de eerste meting in (kortdurende) maatschappelijke 

opvang verbleven en uitzicht hadden op uitstroom. Uitstroom betekent dat de persoon in de 

nabije toekomst gaat verhuizen naar een semi-zelfstandige of zelfstandige woning; 

3) 27 personen die ten tijde van de eerste meting woonachtig waren in een voorziening voor 

beschermd wonen (BW) en uitzicht hadden op uitstroom (Boesveldt et al., 2019, p. 6). 

Het is dus mogelijk dat ten tijde van deze derde meting de participanten op een andere locatie 

verbleven dan twee jaar geleden.  
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Van de oorspronkelijke groep zijn inmiddels twee deelnemers overleden en vijf anderen 

hebben aangegeven niet meer mee te willen werken of zijn onvindbaar.  

 

3.3.1 Selectieproces voor dit onderzoek 

Zoals contractueel vastgelegd, heeft de onderzoeker in samenwerking met een 

ervaringsdeskundig duo-onderzoeker in totaal 20 respondenten geïnterviewd. De selectie van 

deze participanten stond niet in dienst van centrale thema’s in deze masterthesis en is dus 

gerandomiseerd. Echter, van de geïnterviewde 20 personen zijn vervolgens de 5 respondenten 

geselecteerd die (ex-)dakloos zijn en die te maken hebben (gehad) met een alcoholverslaving. 

Alle respondenten zijn man en hun verblijfsituatie verschilt. Twee van hen hebben (sinds 

kort) een eigen woning en de andere drie bevinden zich respectievelijk in een gesloten 

psychiatrische afdeling, in een woongroep van de maatschappelijke opvang en in een 

zorginstelling voor beschermd wonen. Deze selectie is gemaakt onder de voorwaarde dat ze 

toestemming hebben gegeven dat hun data ook voor ander onderzoek gebruikt mag worden 

(zie bijlage A: informed consent).  

 

3.4 Dataverzameling 

Bij de narratieve benadering kunnen verschillende methoden van dataverzameling ingezet 

worden. Er kan bijvoorbeeld gekozen worden om interviews af te nemen, observaties uit te 

voeren of documenten en videobeelden te analyseren (Creswell & Poth, 2018). Vanwege de 

aanhoudende COVID-19 pandemie was dataverzameling op locatie, zoals ‘face to face’ 

interviews en observaties, over het algemeen niet mogelijk. In deze masterthesis is daarom 

gekozen voornamelijk te focussen op (online)interviews en dit vervolgens aan te vullen met 

een documentanalyse van memoires beschreven in het boek “Ex-dakloos, en nu…: krijg je als 

ex-dakloze je leven weer op de rit?” van Wim Eickholt22.   

Vanwege de betrokkenheid van de onderzoeker bij de onderzoeksstage bij Voorkomen 

Herhaalde Dakloosheid, waren de voorwaarden voor de dataverzameling bij voorbaat 

vastgesteld door het onderzoeksteam van de Universiteit van Amsterdam.  

 

3.4.1 Semigestructureerde interviews en de kwantitatieve vragenlijst 

De onderzoeker heeft in samenwerking met enkele ervaringsdeskundig duo-onderzoekers in 

totaal 20 respondenten geïnterviewd. De interviews, met uitzondering van vier, hebben 

 
22 W. Eickholt (2018). “Ex-dakloos en nu…: krijg je als ex-dakloze je leven weer op de rit?” Uitgeverij de 

Graaff. 
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hoofdzakelijk online plaatsgevonden via Microsoft Teams en Whatsapp. De interviews 

werden uitgevoerd aan de hand van drie vastgestelde semigestructureerde kwalitatieve 

vragenlijsten (zie bijlage B) die zijn toegespitst op de drie verschillende groepen weergegeven 

in paragraaf 4.3 ten behoeve van het onderzoek naar Voorkomen Herhaalde Dakloosheid. De 

onderzoeker heeft zich niet strikt aan deze vragenlijsten vastgehouden maar zich vooral laten 

leiden door de verhalen van de respondenten. Na afloop van het interview werd een 

kwantitatieve gesloten vragenlijst doorgenomen (zie bijlage C). Hier kwamen in sommige 

gevallen bij de onderwerpen zoals psychiatrie en verslaving relevante verhalende antwoorden 

aan bod die mogelijk in de narratieve analyse van deze masterthesis zijn opgenomen.  

 

3.4.2 Data uit documentanalyse 

Vanwege de beperkte mogelijkheden tot dataverzameling op locatie en het gebrek aan 

observatiemogelijkheden, is ervoor gekozen om een documentanalyse toe te voegen van de 

memoires van Wim Eickholt beschreven in “Ex-dakloos, en nu…: krijg je als ex-dakloze je 

leven weer op de rit?”23. De ervaringen van Wim raken aan vele onderwerpen besproken in 

deze thesis: dakloosheid, alcoholverslaving, maatschappelijk stigma en zelfstigma. 

Toestemming voor het gebruik van het boek ten behoeve van de documentanalyse is expliciet 

gegeven door de schrijver, Wim Eickholt, en zijn uitgever, Hans de Graaff. Het boek is 

geschreven op basis van Wim’s persoonlijke ervaringen met ‘ex-dakloos’ zijn en het 

herstellen van een alcoholverslaving. In dit boek wordt specifiek ingegaan op de sociale 

stempels (stigma’s) die invloed hebben op het persoonlijk functioneren in de publieke ruimte. 

Enkele fragmenten geven namelijk een inkijk in de gemoedstoestand en gedachten van Wim 

in verhouding tot de maatschappij en dat is voor de narratieve analyse van individuele 

ervaringen in deze masterthesis bij uitstek relevant.  

 

3.5 Data-analyse 

De invulling van de narratieve analyse in deze masterthesis is gebaseerd op enkele 

methodologische stappen beschreven in Riessman (2008) en Visse (2014), waarbij met name 

de stappen “actief luisteren”, “her-transcriberen” en “coderen” een belangrijke rol innemen. 

Transcriberen maakte geen onderdeel uit van het analyseproces; de Universiteit van 

Amsterdam had deze taak uitbesteed aan een externe partij (Amberscript) waardoor de 

onderzoeker niet genoodzaakt was de uitgevoerde interviews handmatig te transcriberen.  

 
23 W. Eickholt (2018). “Ex-dakloos en nu…: krijg je als ex-dakloze je leven weer op de rit?” Uitgeverij de 

Graaff. 
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3.5.1 Actief luisteren 

Actief luisteren betreft de gevoeligheid van de onderzoeker om vanuit verschillende 

perspectieven ‘een relatie aan te gaan met de tekst’ (Visse, 2014, p. 20). In dit proces wordt 

bij verschillende onderdelen van het narratief stilgestaan, zoals: belangrijke ‘karakters’, de 

inhoud van het verhaal, het maatschappelijk discours en de plaatselijke context (plaats en 

tijd). In de context van deze masterthesis was er de ruimte om het verhaal van de respondent 

in een groter geheel te plaatsen. De onderzoeker had namelijk toegang tot de transcripten en 

samenvattingen van de voorgaande metingen van het VHD-onderzoek waardoor hij de 

levensloop (en daarmee de belangrijke karakters) van de respondent over een tijdbestek van 

meerdere jaren heeft kunnen bestuderen. Dit bood de gelegenheid om veranderingen in het 

sociaal netwerk of in de verhouding tot de maatschappij inzichtelijk te maken. Vervolgens 

heeft de onderzoeker de transcripten van de huidige meting meerdere malen teruggelezen en 

in sommige gevallen de opnames van de interviews (deels) teruggeluisterd. 

 

3.5.2 Her-transcriberen 

Gebaseerd op Reissman’s (2008) methode zijn, na de fase van actief luisteren, de interviews 

op een figuurlijke wijze opnieuw getranscribeerd om zodoende de verhalen van de 

respondenten aan te vullen met bepaalde contextuele details die in eerste instantie 

onderbelicht bleven. Hierbij is vooral gelet op verbale details zoals intonaties, scheldwoorden 

en uitgesproken uitingen van emoties. Vanwege de COVID-19 waren observaties op locatie 

namelijk niet mogelijk en daardoor is beperkt inzicht verkregen in de ruimtelijke context 

(zoals de verblijfplaats of het huis) van de respondent.   

 

3.5.3 Coderen 

De coderingsfase van deze thesis was in de eerste plaats ook direct verbonden aan het 

onderzoek naar Voorkomen Herhaalde Dakloosheid. De onderzoeker heeft binnen de functie 

als assistent-onderzoeker de verkregen kwalitatieve data uit 20 interviews van de derde 

meting gecodeerd in Atlas.ti versie 9. De coderingsfase is daarom in twee stappen uitgevoerd: 

1) coderen voor het VHD-onderzoek aan de hand van een vastgestelde codeboom en 2) 

zelfstandig coderen van de 5 geselecteerde interviews met (ex-)daklozen die te maken hebben 

(gehad) met een alcoholverslaving in Atlas.ti versie 9 aan de hand van een individueel 

opgestelde codeboom (zie bijlage D).  

Tijdens de eerste stap van het coderen is de onderzoeker gevoelig geweest voor codes die 

betrekking hadden op ervaringen van de respondent rondom het informele netwerk en 
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verslaving. Dit betreft bijvoorbeeld codes rondom familie en vrienden, belemmeringen in 

sociaal contact, eenzaamheid, sociaal trauma, verslaving en verslavingszorg.   

Vervolgens heeft de onderzoeker in de tweede stap van het coderen de geselecteerde vijf 

transcripten zelfstandig gecodeerd aan de hand van een codeboom ingedeeld in drie 

categorieën: 1) individueel, 2) institutioneel en 3) maatschappelijk. Deze indeling biedt de 

mogelijkheid om de empirische data in hoofdstuk 4 te verbinden met de zorgethische 

‘drietrap’ van ordening van de samenleving, zorgpraktijken en geleefde ervaringen. Op basis 

van de centrale thema’s zijn er codes opgesteld die het politieke en maatschappelijke ideaal 

van een ‘geslaagd leven’ kunnen verbinden aan de ervaringen van de respondenten. 

Voorbeelden van codes zijn: 1) (gebrek aan) familiecontact, emoties, alcohol/drinken, 

eenzaamheid, sociaal isolement, 2) nazorg, (gebrek aan) aandacht, sociale uitsluiting, 

toekomstperspectief, 3) zelfredzaamheid, productiviteit, ‘nuttigheid’ (‘utility’) en discours.  

 

3.6 Ethische overwegingen 

Bij empirisch zorgethisch onderzoek is het van groot belang stil te staan bij ethische 

overwegingen rondom het onderzoeksproces. Reflexiviteit ten tijde van het onderzoeksproces 

wordt als fundamenteel onderdeel gezien van moreel juist handelen (Van Wijngaarden, 2016). 

In context van dit onderzoek wordt er vanwege de COVID-19 pandemie met name de nadruk 

gelegd op de aanpak rondom online-interviewen, de omgang met gevoelige digitale data en de 

wijze van datamanagement. 

  

3.6.1 Aanpak rondom (online-)interviewen 

De randvoorwaarden voor het uitvoeren van deze interviews zijn vastgesteld door het 

onderzoeksteam van de Universiteit van Amsterdam in samenwerking met de ethische 

commissie van de Universiteit Utrecht. De 20 participanten zijn tijdens de derde meting 

opnieuw op de hoogte gesteld van het doel van het onderzoek naar het voorkomen van 

herhaalde dakloosheid aan de hand van een informatiebrief, bericht of telefoongesprek. 

Doordat de interviews voornamelijk online hebben plaatsgevonden, heeft de onderzoeker 

gekozen om het informed consent (zie bijlage A) vooraf naar de respondenten op te sturen via 

de mail of Whatsapp. Vervolgens werd bij aanvang van het interview ten eerste gevraagd of 

de audio-opname gestart mocht worden en daarna werd op de opname het informed consent 

besproken. Het interview werd pas aangevangen als er expliciet toestemming was gegeven. In 

het geval van een interview op locatie werd het informed consent vooraf aan het interview 

ingevuld en ondertekend door de respondent en de onderzoeker. 
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De namen van de vijf respondenten zijn vervolgens geanonimiseerd. Vanwege het narratieve 

karakter van de analyse heeft de onderzoeker ervoor gekozen nieuwe namen te verzinnen en 

de participanten niet aan te spreken op basis van hun respondentnummer.  

  

3.6.2 Omgang met digitale data in tijden van COVID-19 

Vanwege de werkwijze van online-interviewen leverde het proces van dataverzameling in 

sommige gevallen in meerdere mate gevoelige data op in vergelijking met de gewoonlijke 

gang van zaken. Met name rondom interviews in Microsoft Teams was voorzichtigheid van 

de onderzoeker geboden. Via dit medium werd namelijk naast een audio-opname ook een 

video-opname vastgelegd. Aangezien de taak van ‘transcriberen’ vanuit de Universiteit van 

Amsterdam was uitbesteed aan Amberscript, konden de anonieme werknemers in het geval 

van een video-opname gevoelige informatie inzien. De onderzoeker heeft kort na het begin 

van het dataverzamelingsproces ervoor gekozen deze video-opname direct na het interview te 

converteren naar MP3 in ‘VLC-media player’. Vervolgens werden de video-opnames direct 

van elke opslaglocatie, zowel OneDrive als de lokale documentmanager, verwijderd. Van de 

interviews via Whatsapp videobellen zijn enkel audio-opnames gemaakt en deze zijn direct op 

de beveiligde Research Drive van de Universiteit van Amsterdam opgeslagen (zie 3.6.3).  

 

3.6.3 Datamanagement 

Alle gevoelige data uit het onderzoek naar Voorkomen Herhaalde Dakloosheid is opgeslagen 

in de dubbelfactor beveiligde Research Drive van de Universiteit van Amsterdam. Deze 

database bevat data zoals persoonlijke informatie, transcripten, opnames en samenvattingen. 

Gevoelige data dat was opgeslagen op de persoonlijke computer of telefoon van de 

onderzoeker is zo snel mogelijk verwijderd. In overleg met de thesisbegeleider van de 

onderzoeker en de coördinator van de cursus is afgesproken dat een formeel 

datamanagementplan vanuit de Universiteit voor Humanistiek overbodig was.  

Papieren data, zoals enkele informed consent documenten en kwantitatieve vragenlijsten, zijn 

in eerste instantie bij de onderzoeker thuis gearchiveerd en vervolgens overgedragen aan de 

administratie van de projectleider verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, dr. Nienke 

Boesveldt.  
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Hoofdstuk 4 

Empirische bevindingen 

Zoals besproken in subparagraaf 3.3.1, zijn er ten behoeve van deze narratieve analyse vijf 

verhalen geselecteerd van (ex-)dakloze mannen die te maken hebben (gehad) met een 

alcoholverslaving. Daarnaast is er een documentanalyse van Wim’s memoires24 in dit 

hoofdstuk opgenomen. Als een respondent voor het eerst genoemd wordt, volgt een korte 

verhalende inleiding van de persoon in kwestie.  

In dit hoofdstuk staat de tweede deelvraag centraal: ‘Wat zijn de ervaringen van (ex-

)daklozen met een alcoholverslaving rondom het politieke en maatschappelijke ideaal van een 

‘geslaagd leven’?’ 

 

De ervaringen van de respondenten met de politieke en maatschappelijke idealen van een 

‘geslaagd leven’ worden verkend op basis van de drie categorieën van de in hoofdstuk 3 

besproken codeboom, respectievelijk: individueel, institutioneel en maatschappelijk. De 

paragrafen 4.1 en 4.2 hebben betrekking op de individuele dimensie en raken thema’s zoals 

gevoelens van eenzaamheid, sociale uitsluiting, isolement en band met familieleden. In 

paragraaf 4.3 wordt stilgestaan bij de institutionele dimensie waarin voornamelijk het thema 

‘aandacht’ in relatie tot de ervaringen van respondenten met de zorgverlening centraal staat. 

In paragraaf 4.4 worden de ervaringen van enkele respondenten met emotionele en psychische 

uitdagingen in relatie tot het politieke en maatschappelijke ideaal van een ‘geslaagd leven’, 

zoals productiviteit en werk, besproken. Paragraaf 4.5 staat in het teken van Wim’s reflecties 

op zijn ervaringen als een ex-dakloze in de context van het Nederlandse discours van een 

‘geslaagd leven’.  

 

4.1 Gevoelens van eenzaamheid 

Martin is drie jaar geleden zijn huis kwijtgeraakt doordat hij door de alcohol en drugs in het 

ziekenhuis is beland en in contact is gekomen met justitie. Op het moment van het interview 

verblijft hij op een gesloten psychiatrische afdeling. Martin komt in eerste instantie over als 

een vrolijke man die wel van een grap houdt: “Ik ga de obesi-kant op!” Enkele zinnen later 

blijkt dat Martin een indrukwekkend jaar achter de rug heeft: “Op zich ging het best goed, 

totdat mijn zus is overleden, en één van mijn beste kameraden overleed. En als klap op de 

 
24 W. Eickholt (2018). “Ex-dakloos en nu…: krijg je als ex-dakloze je leven weer op de rit?” Uitgeverij de 

Graaff. 
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vuurpijl, net voor de kerst, kwam er ook een relatiebreuk na twaalfeneenhalf jaar.” Na deze 

gebeurtenissen heeft Martin heftige terugvallen gehad in het drinken van alcohol en is hij 

opnieuw in het ziekenhuis beland. In het interview herpakt hij zichzelf direct en zegt: “Maar 

dat mag de pret niet drukken, de zomer staat voor de deur.” Wanneer gevraagd wordt naar de 

belangrijke ‘karakters’ in zijn leven, vertelt hij het volgende: “Geen, wat dat betreft sta ik wel 

alleen ervoor. Ik heb wel vriendinnen, kennissen en kameraden. Die vriendinnen zijn 

hartstikke lief, maar als je in een kliniek zit, sta je er wel alleen voor.” Tegen het einde van 

het interview blijkt dat de gevoelens van eenzaamheid en verdriet bij Martin de overhand 

voeren: “Ja, ik voel me best wel verdrietig en eenzaam. Ik heb momenteel veel nachtmerries 

door de onzekerheid, en ik heb veel stress. Ik ben in korte tijd tien kilo aangekomen, omdat ik 

een stresseter ben.”  

 

Martin is niet alleen; Ron heeft vergelijkbare ervaringen. Ron is een positieve, gezellige man 

die houdt van menselijk contact en graag een praatje maakt in de buurt rondom zijn huis. 

Wanneer wordt gevraagd naar zijn ervaringen in de buurt noemt hij nagenoeg de volledige 

samenstelling van mensen in zijn straat. Ron kampt met uitgezaaide longkanker en mist een 

long. Hij is ’s morgens een lange tijd bezig om op adem te komen met behulp van zijn 

benevelaar en dat kost hem veel energie. Ron heeft een turbulent leven gehad en heeft lang in 

kraakpanden gewoond of op straat geleefd. In het verleden heeft hij te kampen gehad met een 

harddrugsverslaving (o.a. heroïne). Nu drinkt Ron alleen nog bier en hij rookt shag en dat 

vindt hij gezien zijn turbulente drugsverleden geen probleem. Hij drinkt steevast 7 biertjes 

(van 0,5l) op een dag: ”Tot nu toe gaat het prima zo. Zeven biertjes per dag. Dat vind ik 

genoeg. Dat bevalt me prima zo. Ik ben niet dronken, ik ben niet aangeschoten.” Ron heeft 

ook te maken gehad met een relatiebreuk, maar ze hebben nog steeds dagelijks contact en dat 

bevalt goed. Daarnaast zou hij in de nabije toekomst een hondje krijgen en daar keek hij erg 

naar uit: ”Vanaf volgende week heb ik een hondje, dus dat is een voordeel. Een heel kleine, 

een weekje oud. Die wordt eerst gesteriliseerd, geholpen, zijn prikje krijgt hij en dan mag hij 

naar mij toe komen.”  

Ondanks zijn positieve instelling mist Ron sociaal contact, met name in de avonduren: ”Ik 

heb wel behoefte aan meer contact. Want je gaat af en toe wel naar het pleintje toe en je zit 

daar. Maar 's avonds ga je naar huis toe en dan zit je toch alleen thuis en dan ga je toch 

piekeren over dingen.” Later in het interview komt een vergelijkbare emotie versterkt terug: 

“Ik voel me 's avonds heel vaak somber, want dan zit je eenzaam thuis. […] Sorry nu ga ik het 



 37 

heel cru zeggen, maar dan zit je naar die klote-tv te kijken en dan denk je: wat interesseert 

mij dat nou? Soms weet ik zelf niet eens meer wat ik gekeken heb 's avonds.”  

 

De verhalen van Martin en Ron hebben gemeen dat ze worden geconfronteerd met een gevoel 

van eenzaamheid, met name in de avonduren. Ze geven aan de behoefte te hebben aan sociaal 

contact maar ervaren belemmeringen om deze aan te gaan. Belemmeringen zijn bijvoorbeeld 

de locatie waarin Martin zich bevindt (een gesloten instelling) of Ron’s fysieke gezondheid. 

Belemmeringen rondom het sociale netwerk hebben ook betrekking op (het gebrek aan) 

contact met familieleden zoals hieronder nader wordt toegelicht. 

 

4.2 Contact met familie: sociale uitsluiting en isolement 

Het is opvallend dat nagenoeg alle respondenten (op 1 na) geen of weinig contact hebben met 

familieleden. John bijvoorbeeld, is een intelligente, zelfbewuste man die bijna twee decennia 

heeft geworsteld met een ernstige alcoholverslaving en voor een lange tijd op straat heeft 

geleefd. Een paar jaar geleden heeft John een hersenbloeding gehad en dat heeft veel indruk 

op hem gemaakt. Op de vraag of hij nog wel eens een biertje drinkt antwoord hij het 

volgende: “Met alcohol, harddrugs, zeker niet. Ik weet dat als ik zelfmoord wil plegen, dan 

moet ik dat doen. Een blowtje rook ik soms wel eens.” Hij heeft recent met hulp een woning 

gevonden buiten de regio Utrecht. Dit was een bewuste keuze om te ontkomen aan zijn oude 

omgeving en netwerk die risico’s hadden kunnen vormen voor zijn herstel. John ervaart 

belemmeringen bij het opbouwen van een nieuw sociaal netwerk: “[…] jullie zijn dit jaar de 

vijfde mensen die ik gesproken heb dit jaar. Je moet een sociaal netwerk opbouwen, dat is 

lastig tijdens corona.” Het contact met familieleden is nagenoeg absent. Hij heeft namelijk 

contact proberen te zoeken met zijn oom maar dat heeft niet mogen baten: “Misschien met 

een beetje verwachting, nog een hoop dat het nog iets was, maar ik kreeg een berichtje terug 

via de app dat ze geen contact meer willen hebben met mij. Weet je, dat is oké. Ik weet wat ik 

eraan heb gehad, vrij weinig. Dat belooft weinig goeds voor in de toekomst. Het zijn een 

beetje de clichés, het is toch je eigen leven dat je leidt.” Wanneer de ervaringsdeskundig duo-

onderzoeker aangeeft dat hernieuwd (familiair) contact veel voor iemand kan betekenen in de 

herstelfase vertelt John het volgende: “Naar het verleden terugkijkend, het is nooit de familie 

geweest zoals een familie zou moeten zijn. Ik heb, sinds ik nuchter ben, heel veel boosheid, 

frustratie, verdriet, voornamelijk verdriet, dat het allemaal zo gelopen is. […]. Ik heb daar 

[over contact zoeken] ooit wel eens over nagedacht, maar ik denk dat ik dan zelf in zo een 

moeilijk pakket kom te zitten, waarin abstinentie dan nog een vraagteken wordt.” De 
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familiekarakters zijn in John’s leven dus een bron van pijn en zij vormen een gevaar voor zijn 

eigen welzijn en abstinentie. Hij blikt terug op het verleden en concludeert dat hij liever op 

zichzelf blijft, ook om zichzelf te beschermen. Aan de andere kant hebben zijn familieleden 

expliciet aangegeven geen contact met hem te willen en sluiten op deze wijze John buiten van 

hun netwerk.  

 

Frank houdt zijn sociaal netwerk liever klein en zegt een voorkeur te hebben voor 

oppervlakkig contact. Frank’s passie is zijn werk als vrachtwagenchauffeur. Een paar jaar 

geleden heeft hij afstand moeten nemen van zijn werk vanwege alcoholproblematiek en de 

gezondheidsproblemen die daar mee gepaard gingen. Hij is toen bij een woongroep 

terechtgekomen voor de doelgroep LVB (licht verstandelijke beperking) waar hij zich verre 

van thuis voelt. Hij heeft al jaren geen contact meer met zijn familieleden om diverse redenen. 

Zijn broers zijn in het criminele circuit terechtgekomen en een van hen heeft geprobeerd 

Frank als drugskoerier in te zetten. Hij heeft geen moeite om van de drank af te blijven als hij 

moet werken maar geeft wel aan moeite te hebben als hij alleen thuis zit: “Als ik moet werken, 

dan drink ik niet. Ik kan dan makkelijk zonder. Het probleem is voor mij de eenzaamheid en 

verveeldheid. Ik kan geen hobby vinden, omdat ik niet weet wat ik leuk vind. Mijn moeder zei 

dat ik vanaf vroeger al niets afmaakte waar ik aan begon. Mijn werk is alles voor me.” 

Met zijn moeder heeft hij al een lange tijd geen contact meer: “Ik ben vaak alleen. Ik heb 

soms wat vluchtige contacten. Net zoals hier. Ik kan omgaan met een paar bewoners en dan 

houdt het op voor mij. Ik heb al jaren geen contact meer met mijn familie. Ik heb mijn moeder 

al zestien of zeventien jaar niet gezien.” Toen hij langs haar woning liep voelde hij er niks bij. 

Ondanks deze instelling sluit hij hernieuwd contact niet uit: “Ik zeg nooit nooit over weer 

contact hebben, maar ik weet nu niet eens of ze nog leeft.” Bij Frank spelen negatieve 

ervaringen uit het verleden mee en daardoor kiest hij deels zelf om intensief sociaal contact af 

te houden.  

 

Ron heeft ook geen contact meer met zijn familie. Als het onderwerp door de interviewer 

wordt aangesneden stapt hij direct over op andere contacten in de buurt: “Met familie heb ik 

al jaren geen contact meer. Maar ik heb best wat kennissen opgedaan, sinds ik hier woon 

[…].” Wanneer de familie van zijn ex-vriendin ter sprake komt blijkt dat ontmoetingen met 

zijn ‘bonus’ kleinkinderen in het geheim moeten plaatsvinden: “Ik heb geen persoonlijk 

contact met hen. Ik heb alleen contact via mijn ex. De kleinkinderen zie ik stiekem. […] Want 

de dochter wil eigenlijk niet dat we contact met hen hebben. Maar als ze bij oma zijn, dan belt 
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ze me op: ze zijn hier! Kom maar even langs! Ja, dan ga ik wel even kijken.” Ron wordt dus 

bewust uitgesloten van belangrijke mensen in zijn leven.  

Martin heeft weinig contact met familie. Hij vertelt over zijn dochter en geeft aan dat hij het 

niet prettig vindt als ze op bezoek zou komen: “Ik durf mijn dochter nog niet eens op bezoek 

te laten komen met mijn kleinkind, dat wil ik haar niet aandoen.” Op een ander moment dat 

familie ter sprake komt is het in relatie tot zijn alcoholverslaving. Wanneer wordt gevraagd 

hoe hij naar zijn verslaving kijkt, vertelt hij het volgende: “[…] ik ben wel een fucking 

alcoholist, het lukt me niet om een dag zonder alcohol te leven als ik alleen buiten ben […] ik 

had het graag anders gezien. Dat komt ook door de stress vanbinnen. Als ik af en toe dronken 

word, word ik weer even rustig. Maar natuurlijk had ik het graag anders gezien, één van mijn 

vriendinnen had het ook graag anders gezien, mijn familie ook, zij staan er ook niet over te 

springen dat ik een alcoholist ben.” Hier wordt het sociale aspect van uitsluiting zichtbaar: 

Martin ziet zichzelf in relatie tot anderen die een oordeel vellen over zijn gedrag en is 

daardoor terughoudend deze contacten aan te houden.  

 

Bij vier respondenten wordt zichtbaar dat hun visies op sociale relaties terugvoert naar hun 

verleden. Deels worden zij actief buitengesloten door hun familie of dierbaren en deels kiezen 

zij er zelf voor hun sociale kring klein te houden om zodoende henzelf of anderen te 

beschermen. 

Deze tweestrijd tussen de behoefte aan contact en individuele terughoudendheid is ook 

zichtbaar op institutioneel niveau, in zorgpraktijken. Oprechte aandacht van zorgverleners 

blijkt een centraal thema te zijn dat bij elke respondent op een positieve of negatieve wijze 

terugkomt in hun verhaal. In de volgende paragraaf wordt deze bevinding nader besproken.   

 

4.3 Aandacht en zorgverlening 

Nagenoeg alle respondenten geven aan gerichte, oprechte aandacht van zorgverleners op prijs 

te stellen. Bij twee van de vijf respondenten laat deze aandacht te wensen over, maar in twee 

andere verhalen blijkt een informeel betrokken persoonlijk begeleider een belangrijke 

(informele) rol te spelen in het leven van de respondent.  

 

Een gebrek aan aandacht wordt goed zichtbaar in Frank’s ervaringen met de zorgverlening. 

Hij spreekt de behoefte uit aandacht van de hulpverlening te willen maar daarnaast zichzelf 

ook af te sluiten:  



 40 

Frank: “We [een hulpverlener en Frank] hebben een afspraak staan en die kom ik dan niet 

na. Als ik kan werken, vlucht ik meteen mijn werk in.” 

Roel: “Hoe zouden de gesprekken wel fijn kunnen verlopen? Wat zou bij jou passen?” 

Frank: “Als we een gesprek hebben waarbij ik de volle aandacht krijg. En een duidelijke 

grens geven aan de mensen die altijd tussendoor komen. Hun nu even niet.” 

Wanneer hij vertelt over zijn wensen voor woonbegeleiding spreekt hij zijn ongenoegen uit: 

“Ik heb dat aangegeven, vandaar dat ik naar verschillende huizen al ben gegaan. Ze dachten 

dat ik hier wel de juiste aandacht zou krijgen, maar die aandacht krijg ik niet.”. In het 

interview verheft hij zijn stem als onderwerpen rondom zijn verblijfsituatie aan bod komen. 

Meerdere malen benoemt hij “dit is het niet voor mij”. Hij wil graag individuele aandacht, 

iemand die naar hem luistert en de tijd neemt. Het enige moment dat hij oprechte aandacht 

van een zorgverlener ervaart is wanneer hij buiten een sigaret rookt: “Ik rook bewust niet op 

mijn kamer, dan ben ik buiten en dan komen er begeleiders naar me toe. Dan wordt er tegen 

andere bewoners gezegd: ‘nee, niet nu: ik ben met Frank bezig.’” 

Ook Martin is verre van tevreden met de zorgverlening: “Ik zit nu op een gesloten afdeling, 

dat is best kut. Daar zit ik tussen mensen die psychotisch en schizofreen zijn. Gisteren ben ik 

notabene bijna neergestoken hierbinnen, die man dacht dat ik aan wilde vallen.” Hij voelt 

zich niet veilig en heeft het idee dat er niet naar hem geluisterd wordt. Hij neemt meermaals 

het woord ‘uitbehandeld’ in de mond en zegt dat externe partijen ingeschakeld worden om 

een andere plek voor hem te vinden. Het kan echter nog een lange tijd duren voordat hij een 

nieuwe plek vindt. Ondertussen staat hij in de overlevingsstand: “Wat ik nu doe is pure 

noodzaak om hier weg te komen. Als je ergens zit opgenomen en je moet in de 

overlevingsstand staan is dat niet gezond. Elke keer als ik mijn kamer uitloop moet ik in de 

overlevingsstand. Het is hetzelfde als ik de straat op loop in mijn geval.”  

 

Positieve geluiden rondom de aandacht van hulpverleners komen vooral van Ron en Rik. Rik 

is een jongeman rond de dertig en verblijft ten tijde van het interview in een woongroep van 

de maatschappelijke opvang. Hij is een optimist en ziet de toekomst rooskleurig in. Hij heeft 

goed contact met zijn ouders en heeft recent, na jaren, opnieuw contact opgenomen met zijn 

broer: “Die heb ik al vijftien jaar niet meer gesproken, maar ik heb hem gisteren eindelijk 

weer aan de telefoon gehad. […] Hij had voor het eerst weer een baan gekregen en daar is 

hij gisteren begonnen, toen heb ik hem aan het einde van de dag even gebeld. Van: "Hé, was 

het nou leuk?". Dat vond hij zo fijn, toch weer een beetje contact, eindelijk.” Hij beschouwt 



 41 

zichzelf als alcoholverslaafd, maar vertelt dat hij nu het drinken wel onder controle heeft. Rik 

drinkt af en toe nog wel een aantal biertjes maar hij vindt dat op het moment geen probleem. 

 

De overeenkomst tussen de ervaringen van Rik en Ron met de zorgverlening is het hebben 

van een zeer betrokken persoonlijk begeleider waarmee het op informeel niveau goed klikt. 

Wanneer Ron over zijn begeleider spreekt, spreekt daar bewondering uit: “Ik kan hem af en 

toe wel verrot schelden, maar hij doet zijn werk wel goed. Dat is het mooie tussen mij en 

[naam begeleider], wij kunnen goed met elkaar opschieten. Soms noem ik hem een klootzak 

en dan noemt hij mij ook een lul. Het kan over en weer, snap je? Dat is heel erg leuk juist.” 

Ron’s begeleider volgt zijn medische situatie op de voet en brengt hem naar het ziekenhuis, 

als hij niet mee mag in de ziekenhuiskamer blijft hij op Ron wachten totdat hij weer naar 

buiten komt. Rik’s begeleider, die op de achtergrond bij het online-interview aanwezig was, 

werkt vanuit ervaringskennis: “[…] ik ben zelf dakloos geweest, hele traject doorlopen. Op 

mijn achtenveertigste begonnen met mijn opleiding en op mijn vijftigste mijn diploma 

gehaald.” Rik en zijn begeleider vinden bij elkaar herkenning en dat biedt ruimte voor 

aandacht en begrip voor elkaars situatie. Deze combinatie van formele en informele zorg 

blijkt heel waardevol te zijn voor Ron en Rik en dit optimisme stralen zij ook uit.    

 

4.4 Emotieverwerking in relatie tot een ‘geslaagd’ en ‘normaal’ leven 

John’s verhaal getuigt over het algemeen van een hoog zelf- en institutioneel bewustzijn en 

laat zien hoe emotieverwerking veel ruimte kan innemen in het dagelijks leven. Na jaren 

dakloos te zijn geweest en in klinieken intensieve begeleiding te hebben gehad, voelt het 

‘normale’ leven onwennig aan: Roel: “Hoe gaat het John? Hoe is het afgelopen jaar 

geweest?” John: “Voor mij goed. Wennen aan het normale, tussen haakjes, leven: een huis 

hebben, het dagelijks leven, het invullen van je leven. Het is spannend, het is een avontuur. 

Het is niet altijd gemakkelijk, maar het is het zeker waard.” Het wennen aan het ‘normale 

leven’ heeft met name betrekking op een proces van emotieverwerking. John’s verhaal maakt 

inzichtelijk wat afkicken van de alcohol lichamelijk en geestelijk met hem doet: “[…] 

afkicken is niet echt tof, dat doet heel veel met je, emotioneel, geestelijk, lichamelijk – Ik denk 

dat dat veel beter op elkaar afgestemd moet worden, dat als ik drie maanden in een kliniek zit 

en ik ontgift, dan ben ik mentaal nog helemaal niet nuchter. Lichamelijk misschien een beetje, 

maar mentaal nog helemaal niet. Laat staan het emotionele stuk, […]. Ik kan je vertellen, 

mijn emotionele huishouden is een rollercoaster.” In de klinische setting is er weinig ruimte 

om hiermee aan de slag te gaan. De doelgerichte primaire focus op afkicken zorgt namelijk 
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voor een duidelijke hiërarchische verhouding: “Als je in een kliniek komt, is het heel duidelijk 

waarvoor je daar bent, de hiërarchie is heel duidelijk. Het is duidelijk, het is gewoon het 

programma dat je volgt.” Pas na 20 jaar heeft John de ruimte gevonden om te reflecteren op 

de oorzaken van zijn alcoholverslaving. De emotionele uitdagingen gaan terug tot aan zijn 

jeugd. Hij wil in de nabije toekomst: “[…] eens gaan kijken naar bijvoorbeeld een stukje 

emotionele verwaarlozing, wat ik heb zelf meegemaakt. Waarom ik eigenlijk op mijn 

veertiende ben gaan drinken, en het oké voelde. Dat je op je veertiende een keer een biertje 

drinkt, dat is niet zo raar, maar ik voelde me meteen goed. Het was allemaal compleet, het 

gevoel in mij, die rust.” Door deze emotionele ontwikkelingen staat bijvoorbeeld het zoeken 

naar (betaald) werk op een laag pitje; het emotionele stuk is al hard (ver)werken: “Voor mij is 

het ook best wel een ontwikkeling geweest om mee te draaien in de normale maatschappij.” 

John is namelijk blij met zijn woning maar geeft aan dat na 20 jaar dakloosheid de overgang 

naar een huis erg onwennig aanvoelt: “Ik moet er af en toe nog aan wennen. Dat is goed hoor, 

maar dat soort impact had ik nooit kunnen inschatten, dat de dakloosheid zoveel impact zou 

hebben, dat ik moet wennen aan mijn eigen huis, aan mijn eigen sleutel.”  

 

Frank gebruikt een belangrijk aspect van het ‘geslaagde’ leven als vluchtweg voor zijn 

alcoholverslaving: “[…] ze geven aan dat als ik fulltime werk dat ik geen problemen heb met 

alcohol. Als ik werk, interesseert alcohol me ook totaal niet.”. Zijn werk is de voornaamste 

bron van zingeving en helpt hem om te gaan met emotionele en psychische uitdagingen: “Ik 

pieker ook wel eens als ik alleen in de vrachtwagens zit, maar ik vind mijn werk te leuk en dan 

kan ik mijn energie daar ook in kwijt. Dat geeft voldoening.”. Wanneer hem wordt gevraagd 

of hij niet volledig wil stoppen met drinken komt een hulpvraag aan het licht: “Ik wil dat wel, 

maar dan moet eerst mijn gevoel van eenzaamheid en verveeldheid weg. Ik weet niet wat ik 

met mijn vrije tijd moet doen. Na vier uur thuis zitten vliegen de muren op mij af.”  

Zowel de verhalen van John als Frank werpen licht op hun verhouding tot de maatschappij en 

het ‘geslaagde’ en ‘normale’ leven waarin de deugden van productiviteit en ‘nut’ hoog 

gewaardeerd worden. Daar waar John hard aan het werk is om zijn emotionele huishouden op 

orde te krijgen en daardoor weinig ruimte heeft voor betaald werk, gebruikt Frank zijn 

betaalde baan als vluchtweg voor zijn emotionele en psychische uitdagingen.  
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4.5 Documentanalyse: Wim’s reflecties  

Wim’s reflecties in zijn boek “Ex-dakloos en nu… Krijg je als ex-dakloze je leven weer op de 

rit?”25 geeft inzicht in de individuele emotionele uitdagingen van een ex-dakloze in de context 

van het Nederlandse maatschappelijk discours van een ‘geslaagd leven’. Vanwege de 

overzichtelijkheid is zijn boek eenmalig als voetnoot vermeld en zijn de paginanummers in de 

tekst opgenomen. 

Wim voelt zich, ondanks zijn persoonlijke ontwikkeling na zijn dakloze periode, nog steeds 

een vreemde eend in de bijt. Wanneer hij schrijft over zijn risicofactoren voor een terugval in 

een alcoholverslaving, vertelt hij het volgende: “Het gevaar voor mij ligt in het gevoel om 

weer nutteloos te zijn. Het gevoel dat het geen enkele zin heeft waar ik mee bezig ben, en dat 

ik nog steeds die tweederangsburger ben die ooit van 10:00 tot 18:00 doelloos over straat 

zwierf.” (P. 47)  

In dit citaat wordt de internalisering van het politieke maatschappelijke ideaal van een 

‘geslaagd leven’ zichtbaar dat wordt gekenmerkt door productiviteit en nut. Wim legt nadruk 

op de gevoelens van nutteloosheid en doelloosheid en vertaalt dit naar zijn positie in de 

maatschappij als tweederangsburger. Het is opvallend dat hij ook een tijdsframe noemt 

waarin ‘productieve’ burgers aan het werk kunnen zijn, van 10:00 tot 18:00. Vervolgens 

lijken deze zelfvernederende gedachten onderdeel te worden van de persoonlijke identiteit, 

waarbij angst voor eenzaamheid de boventoon voert: “Het gevaar voor een terugval zit bij mij 

niet in een bezoek aan de kroeg of in het contact met daklozen. Het zit hem in de angst om 

alleen te zijn. Ik heb mensen om me heen nodig. Als ik alleen ben word ik gevaarlijk voor 

mezelf.” (P. 45)  

In de afgelopen jaren heeft Wim één keer een ‘uitglijder’ gehad vlak na de jaarwisseling van 

2018. Er was geen herleidbare reden maar hij noemt een paar overwegingen: “Een gebrek 

aan aandacht? Het doelloze en nutteloze van mijn pogingen om verder te komen? Het is de 

drang.” (P. 49) Wanneer een dierbare van Wim zich zorgen maakt over zijn hernieuwde 

alcoholgebruik, schakelt zij hulptroepen in. Er rijdt een politieauto met sirenes de straat in en 

twee politieagenten bellen bij Wim aan. Eenmaal in de woonkamer vragen ze of hij de 

persoon is die ze zoeken. Vervolgens nemen ze beslissingen zonder Wim erbij te betrekken: 

“[z]e overleggen en besluiten, alsof ik er niet ben, dat er een crisisarts moet komen.” (P. 51)  

In tegenstelling tot deze gebeurtenis heeft Wim in het verleden met bepaalde hulpverleners 

wel goede ervaringen gehad. Zijn hulpverlener zag hem als “de mens Wim in wie zij de tijd 

 
25 W. Eickholt (2018). “Ex-dakloos en nu…: krijg je als ex-dakloze je leven weer op de rit?” Uitgeverij de 

Graaff. 
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stak die zij nodig achtte. Ik was niet alleen een dakloze met een alcoholprobleem.” (P. 48) 

Hij stelt dat het huidige probleem raakt aan de wijze waarop mensen hem nog steeds kunnen 

beschouwen als iemand die niet te vertrouwen is; een ex-junk of een bijstandstrekker. Wim 

bekritiseert het wenselijke maatschappelijke plaatje in Nederland: “De regeltjes en wetten 

waar ik me aan moet houden zijn vaak onduidelijk. Nederland is een prachtig land als je 

nooit ziek, oud of werkloos wordt of verslaafd raakt. […] Maar oh wee als je niet voldoet aan 

dat mooie plaatje. Het plaatje waar ik ook mee ben grootgebracht op de lagere school. Als je, 

zoals ik, wel buiten de boot valt is Nederland erg moeilijk.” (P. 47). Om deze reden zijn de 

termen ‘normaal’ en ‘gewoon’ rare begrippen (p. 44), omdat op basis van het ideaal van een 

‘geslaagd leven’ vele (groepen) mensen buiten de boot vallen.  

 

4.6 Deelconclusie 

In dit hoofdstuk stond de tweede deelvraag centraal: ‘Wat zijn de ervaringen van (ex-

)daklozen met een alcoholverslaving rondom het politieke en maatschappelijke ideaal van een 

‘geslaagd leven’?’  

Deze deelvraag wordt beantwoord aan de hand van drie hoofdthema’s die zijn gedestilleerd 

uit dit hoofdstuk: 1) het individu in de ‘normale’ maatschappij, 2) sociale uitsluiting en 

eenzaamheid en 3) (gebrek aan) oprechte aandacht van zorgverleners. 

 

Het individu in de ‘normale’ maatschappij 

Op basis van de verschillende verhalen van de respondenten is inzichtelijk gemaakt dat hun 

verhalen op verschillende wijzen contrasteren met het politieke en maatschappelijke ideaal 

van een ‘geslaagd leven’. Bij de meerderheid van de respondenten nemen emotionele, 

psychische en sociale uitdagingen in verschillende vormen veel ruimte in beslag waardoor de 

beschreven dominante waarden van productiviteit en nut naar de achtergrond verdwijnen. De 

ruimte voor ‘normale’ aspecten van het leven, bijvoorbeeld betaald werk en onderhouden van 

sociale contacten, wordt daardoor ingenomen door persoonlijke emotionele uitdagingen en 

ontwikkelingen.  

 

“Voor mij is het ook best wel een ontwikkeling geweest om mee te draaien in de normale 

maatschappij.” (John) 
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Sociale uitsluiting en eenzaamheid 

Contact met familieleden was bij alle respondenten nagenoeg absent en de meerderheid heeft 

aangegeven te kampen met gevoelens van eenzaamheid en/of nutteloosheid. De meeste 

respondenten ervaren daarnaast belemmeringen in het aangaan en onderhouden van sociale 

contacten. Sommigen worden actief uitgesloten door hun familieleden en dierbaren, enkele 

anderen kiezen er zelf voor om hun sociale kring klein te houden om zodoende henzelf of 

anderen te beschermen. Over het algemeen worden gevoelens van eenzaamheid met name 

versterkt in de avonduren wanneer de persoon zich alleen in zijn verblijflocatie bevindt.    

 

“Ik voel me 's avonds heel vaak somber, want dan zit je eenzaam thuis. […] Sorry nu ga ik het 

heel cru zeggen, maar dan zit je naar die klote-tv te kijken en dan denk je: wat interesseert 

mij dat nou?” (Ron) 

 

(Gebrek aan) oprechte aandacht van zorgverleners 

In verhouding tot zorgpraktijken geven nagenoeg alle respondenten aan behoefte te hebben 

aan oprechte aandacht van zorgverleners. De ervaringen met hun zorgverlening zijn 

wisselend. Met name Martin en Frank zijn niet tevreden met hun huidige zorgverlening en 

voelen zich beide niet op hun plek op de locatie waar ze verblijven. Zij ervaren een gebrek 

aan oprechte aandacht en voelen zich niet gehoord in hun zorgvraag.  

 

“Ze dachten dat ik hier wel de juiste aandacht zou krijgen, maar die aandacht krijg ik niet.” 

(Frank) 

 

Ron en Rik hebben daarentegen goede ervaringen met hun zorgverlening. De overeenkomst 

tussen hun verhalen betreft een betrokken persoonlijk begeleider waarmee het op informeel 

niveau goed klikt. Zij voelen zich gesteund in hun persoonlijke uitdagingen en 

ontwikkelingen. Met name in het verhaal van Ron komt de meerwaarde van informele 

zorgverlening terug dat wordt gevormd door een vrijwel vriendschappelijke band met elkaar.   

 

“Ik kan hem af en toe wel verrot schelden, maar hij doet zijn werk wel goed. Dat is het mooie 

tussen mij en [naam begeleider], wij kunnen goed met elkaar opschieten.” (Ron) 
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Hoofdstuk 5 

Zorgethische discussie 

In hoofdstuk 4 zijn de individuele ervaringen in relatie tot het politieke en maatschappelijke 

ideaal van een ‘geslaagd leven’ uitgebreid besproken. Vanuit zorgethisch perspectief is het 

van belang om vervolgens deze empirische bevindingen te verbinden aan de theorie (Leget, 

Borry & De Vries, 2009). In dit vijfde hoofdstuk wordt de verbinding tussen de theorie en de 

zorgpraktijk gemaakt. Hierbij wordt gezocht naar zowel belangrijke overeenkomsten als 

nuances die nieuwe inzichten kunnen opleveren rondom het politieke en maatschappelijke 

ideaal van een ‘geslaagd leven’. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk stilgestaan bij de wijze 

waarop goede zorg voor (ex-)daklozen met een alcoholverslaving vormgegeven kan worden. 

In dit hoofdstuk wordt daarmee de laatste deelvraag beantwoord: ‘Wat kunnen de besproken 

theoretische en empirische inzichten betekenen voor goede zorg voor (ex-)daklozen met een 

alcoholverslaving?’  

 

Deze vraag wordt beantwoord aan de hand van het 

Utrechtse zorgethische raamwerk zoals Leget, Van 

Nistelrooij & Visse (2017) voorstellen (zie figuur 2). Dit 

betreft een analyse van microniveau naar macroniveau:  

1) geleefde ervaringen (individueel),  

2) zorgpraktijken (institutioneel) en  

3) ordening van de samenleving (politiek-ethisch 

raamwerk).  

             

In deze zorgethische discussie worden de eerste en de derde dimensie samengevoegd in 5.1. 

Deze beslissing ligt in lijn met Foucault’s (1977) stelling dat politieke disciplinaire macht 

directe invloed uitoefent op individuele lichamen (p. 25-26). Vervolgens wordt de tweede 

dimensie, de zorgpraktijken, in 5.2 behandeld. Alhoewel deze dimensies in de onderstaande 

beschrijving zijn gescheiden ten behoeve van de overzichtelijkheid, kan binnen elk niveau 

sprake zijn van maatschappelijke processen van stigmatisering en ‘othering’.  

  

5.1 Het ideaal van een ‘geslaagd leven’ in relatie tot de ervaringen van de respondenten 

In deze paragraaf worden de besproken theoretische perspectieven op het politieke en 

maatschappelijke ideaal van en ‘geslaagd leven’ in hoofdstuk 2 verbonden met de ervaringen 

Figuur 2: Zorgethisch model uit Utrecht 
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van de respondenten. Deze paragraaf is ingedeeld in drie subparagrafen. 5.1.1 heeft 

betrekking op de verbinding tussen het panopticum en de ervaringen van de respondenten. In 

5.1.2 wordt stilgestaan bij de maatschappelijke aspecten van sociale uitsluiting en 

stigmatisering in relatie tot de verhalen van de respondenten. In 5.1.3 worden de implicaties 

van het politieke en maatschappelijke ideaal van een ‘geslaagd leven’ en de bijbehorende 

stigmatiserende processen zichtbaar gemaakt op individueel niveau. 

 

5.1.1 Geïnternaliseerde waarden van productiviteit en nut   

Vanuit het startpunt dat het Nederlandse politiek-ethische raamwerk wordt ingericht op basis 

van het politieke en maatschappelijke ideaal van ‘een geslaagd leven’, worden mensen 

beoordeeld op basis van de mate van productiviteit en nut (Foucault, 1977; Tronto 1993; 

Tronto, 2013). Foucault’s (1977) interpretatie van het panopticum fungeert in deze 

masterthesis als symbool van het ideale politieke machtsmechanisme. In dit model wordt 

gesteld dat disciplinaire macht is bedoeld om individuele lichamen zo productief mogelijk in 

te zetten en wenselijk wordt geacht het algemeen ‘nut’ van mensen te laten toenemen. In 

Foucault’s machtsmodel van het panopticum krijgen de geobserveerde individuen het idee dat 

zij op elk moment geobserveerd kunnen worden maar niet weten wanneer. Hierdoor kan 

disciplinaire macht worden geïnternaliseerd en zullen mensen zelf hun gedrag reguleren en 

vervolgens handelen alsof ze continu worden geobserveerd. (Foucault, 1977).    

 

In de memoires van Wim komt het geïnternaliseerde politieke en maatschappelijke ideaal van 

een ‘geslaagd leven’ duidelijk terug wanneer hij aangeeft zich een tweederangsburger te 

voelen. Hij plaatst zichzelf in relatie tot de maatschappij in termen van ‘nut’ of ‘nutteloos 

voelen’, met name op tijdstippen dat de andere ‘productieve’ groep aan het werk zou kunnen 

zijn. Het risico om opnieuw alcohol te gaan drinken is voor Wim voornamelijk aanwezig 

wanneer hij geconfronteerd wordt met zichzelf op momenten dat hij alleen is: Als ik alleen 

ben word ik gevaarlijk voor mezelf.” (P. 45) 

In het interview met Frank komt op een vergelijkbare wijze het geïnternaliseerde 

machtsmechanisme naar voren. Frank heeft namelijk een manier gevonden om aspecten van 

het ‘normale’ productieve leven in te zetten als vluchtweg voor zijn emotionele en psychische 

uitdagingen. Hij werkt zo veel mogelijk om te voorkomen dat hij zich eenzaam en verveeld 

voelt en vervolgens alcohol gaat drinken. Mensen in zijn omgeving geven bij hem aan dat zijn 

alcoholprobleem naar de achtergrond verdwijnt wanneer hij fulltime werkt.   
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Op basis van deze ervaringen kan Foucault’s (1977) politieke machtsmechanisme 

geïnterpreteerd worden als geïnternaliseerd panopticum. Gebaseerd op de idee dat men 

continu geobserveerd kan worden door anderen, kan een intern oordeel geveld worden over 

(het gebrek aan) ‘goed’ handelen in relatie tot het politieke en maatschappelijke ideaal van 

een ‘geslaagd leven’. De verhalen van de respondenten doen het vermoeden rijzen dat het 

machtsmechanisme van het panopticum voor het individu aanvoelt als zowel een politiek-

maatschappelijke als een individueel-geïnternaliseerde druk. Er lijkt namelijk een onderscheid 

in hun ervaringen te bestaan tussen de lichamelijke aanwezigheid in de publieke ruimte en in 

de persoonlijke leefruimte. Zoals besproken in hoofdstuk 2, is de publieke ruimte ingericht 

naar het politieke en maatschappelijke ideaal van een ‘geslaagd leven’ waardoor dakloze 

lichamen niet worden beschouwd als onderdeel van de ‘echte’ handels- en 

consumptiegerichte bedrijvigheid van de stad (Gerrard & Furragia, 2015). In de verhalen van 

zowel Frank als Wim geven zij beide aan in staat te (willen) zijn om zich te schikken naar de 

geïnternaliseerde waarden van productiviteit en nut. Echter, wanneer zij zich alleen in hun 

onderkomen bevinden en zich niet direct geobserveerd voelen door anderen, worden ze beide 

herhaaldelijk geconfronteerd met psychische uitdagingen. Hierbij kan Wim een gevoel van 

nutteloosheid ervaren terwijl Frank spreekt van gevoelens van verveeldheid en eenzaamheid. 

Kortom, het geïnternaliseerde panopticum, ingericht naar het politieke en maatschappelijke 

ideaal van een ‘geslaagd leven’, oefent op deze wijze directe invloed uit op het denken en 

handelen van individuele lichamen. Naast deze politieke macht over het individu, beïnvloeden 

maatschappelijke processen van ‘othering’ en stigmatisering de positie van (ex-)dakloze 

lichamen. De lichamelijke aanwezigheid en ‘street practices’ van daklozen in de publieke 

ruimte worden door maatschappelijke processen van stigmatisering en ‘othering’ op een 

negatieve wijze bejegend (Gerrard & Furragia, 2015; McQuarrie, 2010). 

In de volgende subparagraaf wordt daarom stilgestaan bij de besproken theorie over 

maatschappelijke processen van ‘othering’ en stigmatisering en vervolgens de verbinding 

gelegd met de ervaringen van de respondenten met sociale uitsluiting door familieleden en 

dierbaren.  

 

5.1.2 Maatschappelijke processen van ‘othering’ en stigmatisering 

In de theoretische verkenning is zichtbaar geworden hoe het politieke machtsmechanisme van 

het panopticum vele (groepen) mensen in een precaire maatschappelijke positie kan brengen. 

Het vormt een mogelijke voedingsbodem voor maatschappelijke processen van ‘othering’ en 

stigmatisering. De dakloze groep wordt met name geassocieerd met onproductiviteit en 
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‘falen’ (Gerrard & Farrugia, 2015). Met behulp van Bauman (1991) en Vosman & Niemeijer 

(2017) is besproken dat de actieve groep de ‘onproductieve’ kwetsbare groep afschrijft als ‘de 

ander’ (‘the other’) ten opzichte van de eerste. Dit proces van ‘othering’ legt de 

voedingsbodem voor stigmatisering omdat op basis van maatschappelijke gedeelde visies op 

‘het goede’ ‘afwijkingen’ kunnen worden bestraft en veroordeeld op basis van bepaalde 

kenmerken en gedragingen (Durkheim, 1982; Goffman, 1963). Dit heeft tot gevolg dat 

bepaalde mensen die moeilijk binnen de bijbehorende sociale categorieën van een ‘geslaagde’ 

samenleving geplaatst kunnen worden, veroordeeld en uitgesloten kunnen worden (Bauman, 

1991; 1999).  

 

In de interviews worden uitsluitingsprocessen van ‘othering’ en maatschappelijke 

stigmatisering met name binnen het persoonlijke netwerk zichtbaar. John, Ron en Martin 

hebben allen nauwelijks of geen contact meer met familieleden. Met name John en Ron 

ondernemen herhaaldelijke pogingen contact te zoeken met familie of dierbaren maar worden 

meermaals afgewezen door mensen die volgens de ‘normale’ maatschappelijke normen 

dichtbij zouden moeten staan.  

Ron wordt actief uitgesloten van personen die hem dierbaar zijn. Contact met zijn ‘bonus’ 

kleinkinderen moet namelijk in het geheim plaatsvinden via zijn ex-vriendin. Mede door zijn 

huidige gezondheidstoestand ervaart Ron een kloof tussen een ‘geslaagd leven’ en zijn 

situatie. Ondanks zijn sterke wil krijgt hij het nog niet voor elkaar de energie op te brengen 

vrijwilligerswerk op te pakken. Hij is in de ochtend namelijk minstens een half uur kwijt aan 

op adem komen, waardoor hij in letterlijke zin veel energie kwijt is aan ‘overleven’.  

John heeft door zijn intensieve persoonlijke ontwikkeling het afgelopen jaar 5 personen 

gesproken, inclusief de interviewers. Hij gebruikt zijn tijd en energie voornamelijk voor het 

verwerken van emoties en heeft daardoor (nog) geen ruimte voor nieuwe sociale contacten, 

laat staan betaald werk. Hij beschouwt het wennen aan het ‘normale leven’ als een intensief 

proces dat veel ruimte inneemt. Hij verwachtte daarnaast niet dat het bezitten van een eigen 

huissleutel dusdanig veel impact zou hebben. Emotieverwerking na een lange dakloze periode 

en wennen aan het ‘normale’ leven blijkt hard werken te zijn.  

Bij Martin wordt sociale uitsluiting duidelijk wanneer hij aangeeft dat hij zijn dochter niet wil 

uitnodigen om langs te komen vanwege de aard van zijn verblijfsituatie in een gesloten 

instelling: “Ik durf mijn dochter nog niet eens op bezoek te laten komen met mijn kleinkind, 

dat wil ik haar niet aandoen.” Hij lijkt het contact met zijn dierbaren af te houden omdat hij 
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zichzelf niet veilig voelt op de locatie waar hij verblijft; hij staat in de overlevingsstand en 

ervaart weinig verschil met het straatleven.  

 

De besproken respondenten ervaren te veel maatschappelijke en persoonlijke belemmeringen 

om sociaal contact te onderhouden, laat staan (betaald) werk te zoeken. De ruimte om te 

voldoen aan het politieke en maatschappelijk ideaal van een geslaagd’ en ‘normaal’ leven 

wordt ingenomen door verschillende maar toch vergelijkbare persoonlijke emotionele, 

psychische en sociale uitdagingen. Met name John benadrukt dat het wennen aan het ‘normale 

leven’ veel ruimte inneemt. Hij besteedt veel energie aan zijn emotionele huishouden en is 

hard aan het werk te wennen aan de ‘normaliteit’. Ron ervaart hoofdzakelijk zijn lichamelijke 

gezondheid als belemmering om een ‘normaal leven’ te leiden maar wordt tegelijkertijd, in 

overeenkomst met John, actief uitgesloten van familie en dierbaren. Martin ervaart zijn 

onveilige verblijfsituatie als hoofdzakelijke belemmering om sociale contacten te 

onderhouden en steekt al zijn energie in het ‘overleven’ en ontsnappen uit zijn huidige 

klinische setting. Kortom, alledrie de respondenten hebben geen ruimte voor het politieke en 

maatschappelijke ideaal van een ‘geslaagd leven’ maar zijn daarentegen wel hard aan het 

werk met hun emotionele en pychische uitdagingen.  

 

Zoals in bovenstaande verhalen zichtbaar wordt, heeft het maatschappelijke oordeel 

‘onproductief’ te zijn veel invloed op de ervaringen met het sociale netwerk van de 

respondenten. Kortom, de maatschappelijke processen van ‘othering’ en stigmatisering 

oefenen een grote invloed uit op het persoonlijke leven. De implicaties van deze 

maatschappelijke processen worden op individueel niveau zichtbaar door de verhalen van drie 

van de vijf respondenten die expliciet aangeven te kampen met gevoelens van eenzaamheid.   

 

5.1.3 Zelfstigmatisering en eenzaamheid  

Zoals besproken in hoofdstuk 2, kunnen de gevolgen van maatschappelijke stigmatisering en 

uitsluiting op individueel niveau zichtbaar worden. Zelfstigma betreft de acceptatie van 

bestaande stereotyperingen die vervolgens worden geïnternaliseerd en toegepast op de eigen 

identiteit (Corrigan, Larson, & Kuwabara, 2010). Dit kan het zelfvertrouwen verminderen 

en het eigen perspectief op de toekomst negatief beïnvloeden (Corrigan, 1998). Op basis 

van een geïnternaliseerd maatschappelijk stigma kan zowel dakloosheid als 

alcoholverslaving veroordeeld worden. De groep (ex-)daklozen met een alcoholverslaving 

kunnen daarom op twee fronten met zelfstigmatisering geconfronteerd worden.  
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Zelfstigma wordt bijvoorbeeld zichtbaar in de interviews van Martin en Ron. Beide uiten 

zelfveroordelende gedachten op basis van hun gedrag. Zoals besproken in hoofdstuk 4 

vertelt Martin over zijn alcoholverslaving het volgende: “[…] ik ben wel een fucking 

alcoholist, het lukt me niet om een dag zonder alcohol te leven als ik alleen buiten ben […] ik 

had het graag anders gezien. Dat komt ook door de stress vanbinnen. Als ik af en toe dronken 

word, word ik weer even rustig. Maar natuurlijk had ik het graag anders gezien, één van mijn 

vriendinnen had het ook graag anders gezien, mijn familie ook, zij staan er ook niet over te 

springen dat ik een alcoholist ben.” In het verhaal van Martin komt zelfstigmatisering op 

basis van een alcoholverslaving terug. Hij drinkt om stress te verminderen en rustig te 

worden. Vervolgens veroordeelt hij zichzelf voor zijn gedrag (hij geeft aan het graag anders 

zien) en distantiëren zijn dierbaren en familieleden zich van hem door aan te geven zijn 

gedrag af te keuren. Dit sluit aan bij Catlett & Firestone (2009) die stellen dat alcohol 

gebruikt kan worden om onwenselijke herinneringen en emoties te onderdrukken en te 

verdoven. Dit maakt risico’s voor alcoholafhankelijkheid en sociaal isolement groter 

waardoor directe familieleden en vrienden zich in sommige gevallen distantiëren van het 

verslaafde individu (p.269). 

 

In het verhaal van Ron komt zelfstigma terug wanneer zijn dagbesteding en sociaal netwerk 

ter sprake komt: “Ik voel me 's avonds heel vaak somber, want dan zit je eenzaam thuis. […] 

Sorry nu ga ik het heel cru zeggen, maar dan zit je naar die klote-tv te kijken en dan denk je: 

wat interesseert mij dat nou? Soms weet ik zelf niet eens meer wat ik gekeken heb 's avonds.” 

Vanwege zijn lichamelijke gezondheid blijven vrijwilligerswerk en nieuwe sociale contacten 

onvervulde wensen van Ron. Hierdoor wordt hij in de avonduren geconfronteerd met 

gevoelens van somberheid en eenzaamheid. Hij blijft naar de ‘klote-televisie’ kijken terwijl 

de programma’s hem niet interesseren.  

Zelfstigmatisering komt hierdoor tot uiting in het versterkende gevoel van eenzaamheid en 

sociaal isolement. Op basis van het politieke en maatschappelijke ideaal van een ‘geslaagd 

leven’, hebben maatschappelijke processen van ‘othering’ en stigmatisering zelfstigmatisering 

tot gevolg waardoor het gevaar ontstaat in een negatieve spiraal van schuld en psychisch 

lijden terecht te komen (Foucault, 1977; Corrigan, Larson, & Kuwabara, 2010; Catlett & 

Firestone, 2009, p. 277). Na verloop van tijd kan een dergelijke gecombineerde zorgvraag van 

een (ex-)dakloze met een alcoholverslaving in complexiteit toenemen. Zorg voor de (ex-

)dakloze groep schept namelijk veel uitdagingen vanwege de samenkomst van zowel 

lichamelijke, psychische en sociale zorgbehoeften (De Veer, et al., 2017). In de volgende 
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paragraaf wordt bij perspectieven op zorgpraktijken en goede zorg voor (ex-)daklozen met 

een alcoholverslaving stilgestaan.  

 

5.2 Perspectieven op zorgpraktijken en goede zorg 

Naast politieke en maatschappelijke waarden van productiviteit en ‘nut’, wordt vanuit 

bestuurlijk niveau de nadruk gelegd op de mate van zelfredzaamheid van het individu om ‘het 

te maken’ (Verhaeghe, 2013).  

In deze paragraaf wordt stilgestaan bij het spanningsveld tussen zelfredzaamheid, 

kwetsbaarheid en de precaire positie van de respondenten (en hun zorgverleners) in de context 

van de zorgpraktijken waarin zij zich bevinden. In 5.2.1 wordt ten eerste kort stilgestaan bij 

de bestuurlijke nadruk op zelfredzaamheid en de wijze waarop deze nadruk gedeelde 

precariteit van vele (groepen) mensen niet erkent. Vervolgens wordt in 5.2.2 gedeelde 

kwetsbaarheid van zorgverleners en zorgontvangers in perspectief van een informele 

zorgrelatie gebracht. Ten slotte worden in 5.2.3 deze perspectieven op zorg in verbinding 

gebracht met de ervaringen van de respondenten.  

 

5.2.1 Gedeelde precariteit als klasse-overstijgende ontwikkeling 

In het maatschappelijk probleem is besproken op welke wijze het ideaal van zelfredzaamheid 

vanuit de Nederlandse bestuurlijke context zorgpraktijken met betrekking tot dakloosheid en 

verslaving beïnvloedt. Onder de noemer van ‘doe-democratie’ of ‘participatiesamenleving’ 

wordt vanuit bestuurlijk niveau gepleit voor een terugtrekkende overheid die enkel ingrijpt 

wanneer het echt noodzakelijk is26. Op basis van de WMO 2015 wordt zorg voor “mensen die 

niet op eigen kracht zelfredzaam zijn” gedecentraliseerd geregeld op gemeentelijk niveau27. In 

het geval van dakloze mensen wordt het recht op toegang tot maatschappelijke opvang ook 

vastgesteld aan de hand van de zelfredzaamheid van het individu28 waardoor mensen zonder 

expliciete hulpvraag of mensen met een complexe zorgvraag minder gemakkelijk aanspraak 

(kunnen) maken op passende zorgverlening.  

 
26 De Doe-Democratie: Kabinetsnota ter stimulering van een vitale samenleving 2013 (Rijksoverheid), 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2013/07/09/kabinetsnota-doe-democratie geraadpleegd op 

23 mei. 
27 Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Rijksoverheid), https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-

en-ondersteuning-thuis/wmo-2015 geraadpleegd op 5 mei 2021. 
28 Richtlijn opvang dak- en thuisloze mensen versie 21 april 2021 (Rijksoverheid), 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/richtlijnen/2020/11/05/richtlijn-opvang-dak--en-thuisloze-mensen 

geraadpleegd op 5 mei 2021.  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2013/07/09/kabinetsnota-doe-democratie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/wmo-2015
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/wmo-2015
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/richtlijnen/2020/11/05/richtlijn-opvang-dak--en-thuisloze-mensen
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Deze bestuurlijke nadruk op zelfredzaamheid verschuift de toenemende precaire posities van 

vele (groepen) mensen naar de achtergrond. Dit beleid veronderstelt namelijk dat de 

dominante waarde van ‘zelfredzaamheid’ onderdeel uitmaakt van het politieke en 

maatschappelijke ideaal van een ‘geslaagd leven’. De maatschappelijke processen van 

‘othering’ en stigmatisering kunnen er op deze wijze ook voor zorgen dat mensen in de 

positie van ‘de kwetsbare ander’ gebracht kunnen worden ten opzichte van een ‘zelfredzame’ 

actieve groep (Vosman, 2018; Vosman & Niemeijer, 2017, p. 8). Het vermoeden ontstaat dat 

binnen een zorgrelatie tussen zorgverlener en zorgontvanger een vergelijkbare tweedeling kan 

bestaan: de eerste valt immers onder de ‘zelfredzame productieve’ groep en de tweede onder 

de ‘kwetsbare onproductieve’ groep.  

In deze masterthesis wordt in lijn met Vosman & Niemeijer (2017) gesteld dat zowel de 

‘zelfredzame productieve’ groep als de ‘kwetsbare onproductieve’ groep geconfronteerd 

kunnen worden met precaire aspecten van hun bestaan. Zoals besproken in paragraaf 2.5, 

wordt precariteit (‘precarity’ of ‘precariousness’) gekenmerkt door een slepende onzekerheid 

gerelateerd aan de sociaaleconomische posities van (groepen) mensen.  

 

Alhoewel een ongelijke machtsverhouding tussen de groep zorgverleners en dakloze 

zorgontvangers onvermijdelijk lijkt, wordt binnen de zorgethiek elk individu in meer of 

mindere mate afhankelijk en kwetsbaar beschouwd (Tronto, 1993, p. 135). In lijn met 

bovenstaande interpretatie van precariteit, bestaat kwetsbaarheid binnen een zorgrelatie in 

verhouding tot elkaar (Kittay, 1999), maar ook in relatie tot anderen in hun sociale netwerk 

(Tronto, 1993) en in context van hun gedeelde precaire positie in de maatschappij (Vosman & 

Niemeijer, 2017). Hieronder wordt specifiek ingegaan op de gedeelde kwetsbaarheid van 

zorgverleners en zorgontvangers binnen de zorgrelatie. 

 

5.2.2 Gedeelde kwetsbaarheid van zorgverleners en zorgontvangers 

Van Doorn (2004) benadrukt een belangrijke kloof tussen de leefwereld van zorgverleners en 

dakloze zorgontvangers op basis van fundamentele verschillen tussen ‘instellingsculturen’ en 

de ‘straatcultuur’ (p. 60). Baart (2007) stelt dat zorgontvangers over het algemeen op zoek 

zijn naar aanraking, aandacht en erkenning van individuele identiteit.  Op deze wijze speelt de 

zoektocht naar zingeving een belangrijke rol in dit proces. Op basis van deze zoektocht, 

verwachten dakloze mensen dikwijls informele, sociale interactie met hulpverleners waardoor 

een mate van (informele) openheid vanuit de hulpverlenersrol hoog gewaardeerd wordt. Een 

hulpverlener wordt in die zin geacht open te staan om zich kwetsbaar op te stellen naar 
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dakloze zorgontvangers (Van Doorn, 2004, p. 69). Deze hulpvraag naar laagdrempelig, 

toegankelijk contact sluit vaak niet aan bij de geïnstitutionaliseerde benadering van vele 

Nederlandse zorgaanbieders: “Vanuit het perspectief van de reguliere hulpverlening vallen 

dergelijke verwachtingen doorgaans buiten de professionele rolopvatting” (p. 69). Dit is niet 

verrassend; de instituties rondom hulpverlening zijn over het algemeen opgezet als aanvulling 

op het sociale netwerk van de zorgontvanger (Van Doorn, 2004). 

Vanuit bestuurlijk niveau wordt bovendien in de context van de ‘doe-democratie’ in 

toenemende mate de nadruk gelegd op de rol van mantelzorgers om informele zorgtaken uit te 

voeren29. Dit beleid veronderstelt dat een (ex-)dakloze zorgvrager onderdeel uitmaakt van een 

sociaal netwerk waarin mensen bereid zijn deze informele zorgtaken op zich te nemen. De 

verhalen van de respondenten in hoofdstuk 4 laten echter zien dat het sociale netwerk van vier 

van de vijf respondenten zeer klein is. De informele zorverlenersrol wordt in hun geval niet 

door een familielid of dierbare vervuld. Om deze reden vallen bij de respondenten formele 

zorgnoden vaak samen met een informele zorgvraag.    

 

Hier wordt een spanningsveld duidelijk waarbij de samenkomst van de concepten 

‘zelfredzaamheid’ en ‘kwetsbaarheid’ kunnen botsen, zowel bij zorgontvangers als 

zorgverleners. Aan de ene kant schuilt het gevaar te veel nadruk te leggen op de 

kwetsbaarheid van de zorgontvanger waardoor de sterke punten van het individu naar de 

achtergrond verdwijnen (Suijkerbuijk, 2018, p. 59). Aan de andere kant is het waardevol om  

een mate van kwetsbaarheid te erkennen omdat ontkenning ervan kan leiden tot een toename 

in kwetsbaarheid (Baart, 2013). Dit kan ook betrekking hebben op de rol van de 

zorgverleners; de zorgverlener is binnen de zorgrelatie tot op zekere hoogte ook kwetsbaar 

(Kittay, 1999; Tronto, 1993).  

De positieve aspecten van oprechte aandacht binnen een informele zorgrelatie komen in de 

verhalen van Ron en Rik terug maar laten in de ervaringen van Martin en Frank te wensen 

over. De verhouding tussen de bovenstaande analyse en de ervaringen van de respondenten 

worden hieronder met elkaar verbonden.     

 

5.2.3 De informele zorgrelatie: de meerwaarde van oprechte aandacht 

Bij nagenoeg alle respondenten is duidelijk naar voren gekomen dat zij behoefte hebben aan 

oprechte aandacht van zorgverleners. Sommige respondenten hebben echter het idee te weinig 

 
29 Wanneer ben ik mantelzorger? (Rijksoverheid). https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mantelzorg/vraag-

en-antwoord/wanneer-ben-ik-mantelzorger geraadpleegd op 23 juni 2021. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mantelzorg/vraag-en-antwoord/wanneer-ben-ik-mantelzorger
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mantelzorg/vraag-en-antwoord/wanneer-ben-ik-mantelzorger
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aandacht te ontvangen. Met name uit de verhalen van Martin en Frank blijkt dat zij 

ontevreden zijn met de zorg die zij krijgen. Frank mist oprechte aandacht van de 

hulpverleners op zijn verblijflocatie wanneer hij een gesprek met zijn persoonlijk begeleider 

wil hebben. Andere bewoners onderbreken vaak het gesprek waardoor hij zich niet gehoord 

voelt en uiteindelijk kwaad wordt: “Dan ontplof ik en dan ga ik door het lint. Ik ga me steeds 

meer terugtrekken. Ik heb gewerkt en geslapen en als ik me niet laat zien, dan komt er ook 

niemand. Je kunt hier drie dagen dood op je kamer liggen en niemand die het merkt.” Frank 

heeft bij verschillende instanties meerdere malen aangegeven dat hij niet tevreden is met de 

zorg die hij ontvangt en zit naar zijn idee nog steeds niet op zijn plek: “Ik heb dat [behoefte 

aan extra begeleiding] aangegeven, vandaar dat ik naar verschillende huizen al ben gegaan. 

Ze dachten dat ik hier wel de juiste aandacht zou krijgen, maar die aandacht krijg ik niet.” 

Ondanks zijn ontevredenheid en onrust, begrijpt hij de moeilijke positie van de zorgverleners: 

“[…] Ze proberen het wel. Het is voor hun lastig. […] Er zitten hier drieëntwintig andere 

mensen en je zit met een personeelstekort.”  

Ook Martin uit duidelijk ongenoegen over zijn verblijfsituatie en de zorg die hij ontvangt. Hij 

krijgt meermaals het idee dat hij ‘uitbehandeld’ is. Zijn hulpverleners hebben een externe 

partij ingeschakeld om te onderzoeken welke zorg passend voor hem zou kunnen zijn maar dit 

proces kan lang duren. Ondertussen staat hij in de ‘overlevingsstand’ en dit brengt hemzelf en 

anderen in de instelling mogelijk in gevaar: “Ik ben de laatste tijd overspannen, ik heb al 

gezegd: ‘dit moet nog een paar weken duren en ik zit in de gevangenis of ik krijg TBS, ik zie 

het somber voor mezelf in.’” Hij heeft het idee dat hij geen hulp ontvangt en voelt zich 

daardoor ook niet gehoord. Hier wordt een belangrijke kloof tussen de zorgvraag van Frank 

en Martin en de zorgverlening duidelijk: beide respondenten hebben urgent informele vormen 

van zorg nodig, maar dit wordt belemmerd door vergelijkbare bureaucratische en 

institutionele processen die Van Doorn (2004) beschrijft. De geïnstitutionaliseerde 

zorgpraktijk is er namelijk niet op ingericht de behoefte aan informeel sociaal contact van de 

zorgvrager te ondervangen. Het is vooral bedoeld als aanvulling op een al bestaand informeel 

sociaal netwerk (Van Doorn, 2004).  

 

In de verhalen van Ron en Rik worden positieve aspecten van informele zorgverlening 

zichtbaar. Zoals besproken in hoofdstuk 4, hebben ze namelijk beide een persoonlijk 

begeleider die nauw betrokken is bij hun persoonlijk leven. In het geval van Ron komt dit 

vooral tot uiting door hun informele, vriendschappelijke band met elkaar. Ze kunnen elkaar in 

sommige gevallen de huid vol schelden maar dat lijkt hun band alleen maar te versterken. 
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Ron’s begeleider neemt de tijd om met Ron mee te gaan naar het ziekenhuis en blijft op hem 

wachten totdat ze samen kunnen vertrekken. Deze gebaren betekenen veel voor Ron.  

In Rik’s verhaal zoeken hij en zijn begeleider verbinding door middel van gedeelde 

ervaringen. De begeleider van Rik heeft namelijk een vergelijkbaar proces doorlopen en kan 

daarom op persoonlijk vlak veel voor Rik betekenen. Dit biedt de ruimte om aandacht en 

begrip voor elkaars situatie op te brengen. De ervaringen van Ron en Rik komen overeen met 

Van Doorns (2004) stelling dat (ex-)dakloze zorgontvangers dikwijls een informele, 

vriendschappelijke zorgrelatie met de zorgverlener op prijs stellen. In de wederzijdse 

erkenning van kwetsbaarheid van zowel de zorgverlener als (ex-)dakloze zorgontvanger 

ontstaat daardoor mogelijk ruime voor verbinding. Uiteraard vraagt een dergelijke informele 

zorgrelatie veel van zorgverleners omdat hiermee wordt gesuggereerd dat een hulpverlener de 

rollen van ‘verzorgende’ en ‘vriend’ tegelijkertijd op zich kan en wil nemen. De bovenstaande 

noties van gedeelde precariteit en kwetsbaarheid versterken de noodzaak om in de toekomst 

aandacht te hebben voor de positie van de informele zorgverlener in relatie tot (ex-)dakloze 

zorgontvangers. 

 

5.3 Deelconclusie 

In dit hoofdstuk werd de laatste deelvraag onderzocht: ‘Wat kunnen de besproken 

theoretische en empirische inzichten betekenen voor goede zorg voor (ex-)daklozen met een 

alcoholverslaving?’ 

Hieronder wordt deze deelvraag beantwoord aan de hand van een uitgewerkte verbinding 

tussen de theorie en de praktijk.   

 

Het geïnternaliseerde panopticum is in deze masterscriptie geïnterpreteerd als politiek 

machtsmechanisme dat de maatschappij inricht naar het ideaal van een ‘geslaagd leven’. De 

bijbehorende geïnternaliseerde waarden van productiviteit en nut vormen vervolgens de 

voedingsbodem voor processen van ‘othering’, maatschappelijke stigmatisering en 

zelfstigmatisering. In dit onderzoek is gebleken dat de groep (ex-)daklozen met een 

alcoholverslaving in het bijzonder tot stilstand wordt gebracht door geijkte maatstaven die de 

mate van productiviteit op nationaal niveau ‘meetbaar’ maken.  

 

In context van zorgpraktijken wordt vanuit bestuurlijk niveau de nadruk gelegd op de waarde 

van ‘zelfredzaamheid’. Hierdoor wordt echter aan de stelling voorbij gegaan dat precariteit 

een klasse-overstijgende ontwikkeling is die vele maatschappelijke posities van (groepen) 
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mensen beïnvloedt. Op deze wijze worden de gedeelde precaire en kwetsbare posities van 

zorgverleners zowel binnen als buiten zorgrelaties niet erkend (Kittay, 1999; Tronto, 1993; 

Vosman & Niemeijer, 2017).  

In plaats daarvan zijn zowel (ex-)daklozen met een alcoholverslaving als hun zorgverleners er 

mogelijk bij gebaat als de dominante waarde van ‘zelfredzaamheid’ vanuit bestuurlijk niveau 

minder wordt benadrukt. De nadruk op zelfredzaamheid houdt namelijk de kloof tussen een 

‘productieve zelfredzame’ groep en de ‘onproductieve kwetsbare’ groep in stand. In het kader 

van deze masterscriptie wordt goede zorg voor (ex-)daklozen met een alcoholverslaving 

gevormd binnen een zorgrelatie door de wederzijdse erkenning van gedeelde precariteit en 

kwetsbaarheid. Dit biedt ruimte voor een informele zorgrelatie waarin zorgverleners en 

zorgontvangers de zoektocht naar goede zorg in samenwerking kunnen afstemmen. In de 

praktijk kan dit vorm krijgen door bij de (belemmerende werking van) het politieke en 

maatschappelijke ideaal van een ‘geslaagd leven’ stil te staan. Bovendien kan binnen de 

zorgrelatie mogelijk het spanningsveld tussen zelfredzaamheid en kwetsbaarheid informeel 

bespreekbaar gemaakt worden bij de groep (ex-)daklozen met een alcoholverslaving. 

 

In het kader van deze masterthesis wordt op basis van de bevindingen in dit hoofdstuk ‘goede 

zorg’ als volgt kort samengevat:  

Goede zorg voor (ex-)daklozen met een alcoholverslaving wordt onder andere gevormd door 

de wederzijdse erkenning van gedeelde precariteit en kwetsbaarheid. Hierdoor wordt het 

mogelijk gemaakt een informele zorgrelatie op te bouwen waarin zorgverleners en 

zorgontvangers de zoektocht naar goede zorg in samenwerking kunnen afstemmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 58 

Hoofdstuk 6: Conclusie en aanbevelingen 

Op basis van de bevindingen in dit onderzoek zijn er kritische kanttekeningen geplaatst bij het 

politieke en maatschappelijke ideaal van een ‘geslaagd leven’. Het is van belang gebleken stil 

te staan bij de verbinding tussen dit ideaal en de ervaringen van (ex-)daklozen met een 

alcoholverslaving. In dit zorgethische onderzoek heeft daarnaast de zoektocht naar goede zorg 

voor de groep (ex-)daklozen met een alcoholverslaving centraal gestaan.  

In dit hoofdstuk wordt op basis van de drie besproken deelvragen de hoofdvraag beantwoord: 

‘Hoe kan een zorgethische analyse van de ervaringen van (ex-)daklozen met een 

alcoholverslaving rondom het politieke en maatschappelijke ideaal van een ‘geslaagd leven’ 

bijdragen aan goede zorg voor deze groep?’  

Vervolgens wordt kort stilgestaan bij aanbevelingen voor beleid, zorgpraktijken en 

vervolgonderzoek. 

 

6.1 Beantwoording hoofdvraag 

De antwoorden van de drie deelvragen samengenomen vormt de beantwoording van de 

hoofdvraag uit dit onderzoek.  

Op basis van de drie deelvragen kunnen drie hoofdlijnen in de bevindingen van het onderzoek 

aangebracht worden. De eerste betreft het contrast tussen het politieke en maatschappelijke 

ideaal van een ‘geslaagd leven’ en de verhalen van de respondenten. De tweede geeft inzicht 

in de individuele ervaringen van de respondenten met maatschappelijke processen van 

‘othering’ en stigmatisering. De derde omvat de meerwaarde van informele zorgverlening 

voor de zoektocht naar goede zorg voor (ex-)daklozen met een alcoholverslaving. In deze 

paragraaf wordt bij de eerste twee bevindingen kort stilgestaan alvorens de mogelijke bijdrage 

van dit zorgethische onderzoek voor een perspectief op goede zorg nader wordt uitgewerkt in 

6.1.3.  

 

6.1.1 Het ideaal van een ‘geslaagd leven’ en de verhalen: een contrast 

Op basis van de verbinding tussen de theorie en de verhalen van de respondenten kan 

geconcludeerd worden dat het politieke en maatschappelijke ideaal van een ‘geslaagd leven’ 

de groep (ex-)daklozen met een alcoholverslaving mogelijk tot stilstand kan brengen.   

In de theorie is besproken dat de interpretatie van het panopticum als politiek 

machtsmechanisme de fundering legt voor geïnternaliseerde waarden van productiviteit en 

nut. De nadruk deze waarden maakt inzichtelijk op welke wijze mensen op nationaal niveau 

beoordeeld worden op basis van hun financiële bijdragen. Het politieke machtsmechanisme 
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oefent daardoor directe invloed uit op de inzet van individuele lichamen door nadruk te 

leggen op productiviteit en de toename van algemeen nut.  

In verbinding met de verhalen van de respondenten is gebleken dat de ervaringen op 

vergelijkbare wijzen contrasteert met het politieke en maatschappelijke ideaal van een 

‘geslaagd leven’. De ruimte voor ‘normale’ aspecten van het leven, bijvoorbeeld betaald werk 

en het onderhouden van sociale contacten, wordt bij de meerderheid van de respondenten 

ingenomen door persoonlijke uitdagingen en ontwikkelingen. Het proces naar een ‘normaal’ 

leven is hard (ver)werken.  

 

6.1.2 Ervaren belemmeringen door maatschappelijke processen van ‘othering’ en 

stigmatisering 

In dit onderzoek is beschreven hoe het politieke machtsmechanisme van het panopticum vele 

(groepen) mensen in een precaire maatschappelijke positie kan brengen. Het vormt een 

mogelijke voedingsbodem voor maatschappelijke processen van ‘othering’ en stigmatisering 

waardoor een ‘onproductieve kwetsbare’ groep tegenover een ‘productieve zelfredzame’ 

groep geplaatst kan worden. Deze maatschappelijke processen kunnen leiden tot 

zelfstigmatisering.  

In de verhalen van de respondenten worden maatschappelijke processen van ‘othering’ en 

stigmatisering zichtbaar wanneer het gebrek aan contact met familieleden aan het licht komt. 

Sommigen worden actief uitgesloten door hun familieleden en dierbaren. Enkele anderen 

kiezen er zelf voor om hun sociale kring klein te houden om zodoende zichzelf of anderen te 

beschermen. Deze sociale processen vallen bij de meerderheid van de respondenten samen 

met een zelfstigma dat wordt gevoed door gevoelens van eenzaamheid en nutteloosheid. 

 

In verhouding tot de zorgverlening hebben de respondenten verschillende signalen afgegeven. 

Echter, een overeenkomst tussen nagenoeg alle respondenten is de behoefte aan oprechte 

aandacht van hun zorgverleners. Hieronder wordt deze bevinding verbonden met de zoektocht 

naar goede zorg voor deze groep.   

 

6.1.3 De meerwaarde van informele zorgverlening 

Op basis van de verbinding tussen de theorie en de ervaringen van de respondenten staat dit 

onderzoek in dienst van de zoektocht naar goede zorg voor (ex-)daklozen met een 

alcoholverslaving. In paragraaf 5.2 zijn perspectieven op zorgpraktijken en de zoektocht naar 

goede zorg voornamelijk aan bod gekomen. Aan de hand van deze bevindingen wordt in deze 
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subparagraaf een voorstel geformuleerd op basis waarvan goede zorg voor (ex-)daklozen met 

een alcoholverslaving mogelijk vormgegeven kan worden.  

 

Vanuit bestuurlijk niveau worden zorgverleners aangestuurd vanuit het politieke en 

maatschappelijke ideaal van een ‘geslaagd leven’ zorgpraktijken in te richten. Naast de 

geïnternaliseerde waarden van productiviteit en nut, wordt op beleidsmatig niveau onder het 

mom van de ‘doe-democratie’ of ‘participatiesamenleving’ de nadruk gelegd op het belang 

van ‘zelfredzaamheid’. Hierdoor worden echter de gedeelde precaire en kwetsbare posities 

van zowel zorgverleners als zorgontvangers niet erkend. De nadruk op zelfredzaamheid houdt 

zodoende de kloof tussen een ‘productieve zelfredzame’ groep en de ‘onproductieve 

kwetsbare’ groep in stand. 

De respondenten die de nadruk leggen op positieve aspecten van de zorgverlening geven aan 

informeel contact met een betrokken persoonlijk begeleider te waarderen. De zorgrelatie lijkt 

hierdoor vrijwel vriendschappelijk van aard. Op basis van deze positieve ervaringen met de 

zorgverlening, wordt in deze scriptie gesteld dat zowel de zorgverlener als (ex-)dakloze 

zorgontvanger erbij gebaat zijn als vanuit bestuurlijk niveau het belang van ‘zelfredzaamheid’ 

minder wordt benadrukt. In de verbinding met de theorie en de praktijk is namelijk gebleken 

dat goede zorg voor (ex-)daklozen met een alcoholverslaving binnen een zorgrelatie wordt 

vormgegeven door de wederzijdse erkenning van gedeelde precariteit en kwetsbaarheid. Dit 

biedt ruimte voor een informele zorgrelatie waarin zorgverleners en (ex-)dakloze 

zorgontvangers de zoektocht naar goede zorg in samenwerking kunnen afstemmen. 

 

In het kader van deze masterthesis wordt op basis van alle bevindingen ‘goede zorg’ daarom 

als volgt samengevat:  

Goede zorg voor (ex-)daklozen met een alcoholverslaving wordt onder andere gevormd door 

de wederzijdse erkenning van gedeelde precariteit en kwetsbaarheid. Hierdoor wordt het 

mogelijk gemaakt een informele zorgrelatie op te bouwen waarin zorgverleners en 

zorgontvangers de zoektocht naar goede zorg in samenwerking kunnen afstemmen. 

 

6.2 Aanbevelingen 

Op basis van de bovenstaande conclusie worden hieronder enkele korte aanbevelingen gedaan 

voor bestuurlijk beleid, zorgpraktijken en vervolgonderzoek. 
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6.2.1 Landelijk beleid 

Zoals de eindconclusie doet vermoeden, kan op bestuurlijk niveau aandacht besteed worden 

aan de aannames in beleid die de nadruk leggen op het ideaal van een ‘geslaagd leven’ en de 

bijbehorende geïnternaliseerde waarden. Mogelijk kan een inhoudelijk gesprek met zowel 

medewerkers in zorgpraktijken als (ex-)dakloze zorgontvangers plaatsvinden waarin 

geïnternaliseerde waarden zoals productiviteit en nut bediscussieerd worden. Deze 

gesprekken kunnen eventueel plaatsvinden in lokale buurthuizen, maar het zou mogelijk ook 

interessant zijn deze discussies op landelijk niveau te voeren, bijvoorbeeld binnen nationale 

politieke instellingen zoals het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 

en/of het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).   

 

6.2.2 Zorgprakijken 

Binnen zorgpraktijken kan er mogelijk aandacht uitgaan naar de meerwaarde van informele 

zorgverlening, met name in het geval van zorgrelaties met (ex-)daklozen. Belangrijk is om 

hierbij stil te staan bij de mogelijke kloof tussen de ‘productieve zelfredzame’ groep en de 

‘onproductieve kwetsbare’ groep. Het inzicht dat sommige (ex-)dakloze zorgontvangers actief 

worden uitgesloten van hun sociale netwerk, laat namelijk zien dat het belangrijk is om een 

informele verbinding aan te (durven) gaan met deze doelgroep. In lijn met bovenstaande 

aanbeveling kan gedeelde precariteit en kwetsbaarheid inhoudelijk onderdeel zijn van 

gesprekken tussen zorgverleners en zorgontvangers.  

 

6.2.3 Vervolgonderzoek 

Ten eerste wordt op basis van de bevindingen in dit onderzoek veel van zorgverleners 

verwacht en gevraagd. Het is daarom relevant om in toekomstig onderzoek stil te staan bij het 

perspectief van de zorgverlener en de wijze waarop ‘goede zorg’ ook voor hen gewaarborgd 

kan worden. Een informele, vrijwel vriendschappelijke band met een zorgontvanger kan 

namelijk een hoge mate van openheid en kwetsbaarheid inhouden (Van Doorn, 2004). 

Ten tweede kunnen in vervolgonderzoek de perspectieven van familieleden en dierbaren 

worden meegewogen in de vormgeving van goede zorg voor de groep (ex-)daklozen met een 

alcoholverslaving. In dit onderzoek zijn de ervaringen van familieleden en dierbaren niet aan 

bod gekomen maar dit zou mogelijk andere belangrijke inzichten kunnen opleveren. 

Tenslotte kan in vervolgonderzoeken naar de doelgroep (ex-)daklozen met een 

alcoholverslaving meer aandacht besteed worden aan observaties. In verband met de 

aanhoudende COVID-19 pandemie was het in context van dit onderzoek namelijk niet 
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mogelijk de ruimtelijke context van de respondenten mee te wegen in de uiteindelijke 

bevindingen. Observaties bieden mogelijk andere relevante inzichten die een perspectief op 

goede zorg voor deze groep (deels) bepalen. 
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Hoofdstuk 7  

Tekortkomingen en kwaliteit van het onderzoek 

In dit laatste hoofdstuk wordt ten eerste stilgestaan bij de tekortkomingen van het onderzoek, 

met name in relatie tot de dataverzameling, de narratieve methode en de narratieve analyse. 

Ten tweede wordt een verbinding gelegd tussen de verschillende kwaliteitscriteria van zowel 

kwalitatief als narratief onderzoek en wordt deze verbinding vervolgens specifiek toegepast 

op de wijze waarop dit onderzoek in een sociaal-constructivistisch zorgethisch raamwerk past.  

 

7.1 Tekortkomingen 

Dit onderzoek, uitgevoerd in het kader van een opdracht tot het schrijven van een 

masterthesis, kent ook beperkingen die hoofdzakelijk betrekking hebben op de aanhoudende 

COVID-19 pandemie en de betrokkenheid van de onderzoeker als onderzoeksassistent bij een 

extern project genaamd Voorkomen Herhaalde Dakloosheid aan de Universiteit van 

Amsterdam. In deze paragraaf wordt bij deze beperkingen stilgestaan. 

 

Ten eerste zijn er vanwege de aanhoudende COVID-19 pandemie hoofdzakelijk online-

interviews afgenomen. Hierdoor waren er bijvoorbeeld nauwelijks mogelijkheden tot 

observaties op locatie. Dit betekent dat de onderzoeker weinig inzicht heeft gekregen in de 

ruimtelijke context van de respondenten, zoals de inrichting van een huis of de sfeer van een 

verblijflocatie. De onderzoeker heeft gepoogd het gebrek aan deze inzichten te ondervangen 

door op een andere manier een verbinding te zoeken met contextuele omstandigheden, 

bijvoorbeeld met behulp van een documentanalyse en het bekijken van video’s.  

Ten tweede waren de voorwaarden voor dataverzameling inherent verbonden aan het 

onderzoek naar Voorkomen Herhaalde Dakloosheid en was er daardoor weinig ruimte voor de 

onderzoeker om een narratieve invulling te geven aan de uitvoering van dataverzameling. Dit 

betekent dat de vrijheid van de onderzoeker om de narratieve methode in te zetten met name 

betrekking heeft op het analyseproces in deze masterscriptie. De onderzoeker heeft gepoogd 

deze beperking deels te ondervangen door transcripten uit de eerste en tweede meting van de 

betreffende respondenten te lezen en te gebruiken om hun verhalen in context van hun 

levensloop te plaatsen. 

Ten derde kan het gebruik van een codeboom een belemmerende werking hebben gehad op 

het inzichtelijk maken van het verhaal van de respondenten. Om aan deze beperking tegemoet 

te komen heeft de onderzoeker bij de beschrijving van de empirische bevindingen zoveel 
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mogelijk vanuit het perspectief van de doelgroep geredeneerd (Campbell & Gregor, 2008).  

 

7.2 Kwalitatief onderzoek 

Voor kwalitatief onderzoekers die zich bezighouden met situationele contexten van 

zorgpraktijken, vormt het voldoen aan positivistische kwaliteitscriteria een uitdagende 

bezigheid. Zij moeten zich verhouden tot een dominant raamwerk dat zich baseert op de 

criteria van ‘evidence-based medicine’ (Cochrane, 1972). Deze criteria richten zich 

voornamelijk op gestandaardiseerde kennisvorming waardoor generaliserende uitspraken 

hoog gewaardeerd worden. Op basis van dit dominante raamwerk wordt kwalitatief 

onderzoek beschouwd als “the lowest level of evidence” (Van Wijngaarden, Van der Meide & 

Dahlberg, 2017, p. 1738). In tegenstelling tot deze neerbuigende visie op de waarde van 

kwalitatief onderzoek, stelt Morse (2006) voor om criteria aan te houden die aansluiten bij de 

unieke bijdrage van kwalitatief onderzoek: het inzichtelijk maken van de complexe sociale 

werkelijkheid. In kwalitatief onderzoek hebben deze criteria voornamelijk betrekking op de 

mate van betrouwbaarheid en validiteit (Boeije, 2012). 

 

7.3 De narratieve methode 

Riesmann (2008) stelt echter dat bovenstaande kwalitatieve criteria over het algemeen niet op 

dezelfde wijze bruikbaar zijn voor een methodologische reflectie op een narratief project. Zij 

wil narratieve onderzoekers behoeden voor de verlammende werking van termen zoals 

‘standaarden’ of ‘criteria’ (p. 185). In plaats daarvan besteedt zij aandacht aan alternatieve 

denkwijzen die de onderzoeker kan gebruiken om te reflecteren op een narratief project. 

Hieronder worden deze alternatieve perspectieven nader uitgewerkt. 

 

7.3.1 Gesitueerde waarheden 

Volgens Riessman (2008) is het wenselijk om de validiteit van een narratief onderzoek te 

beoordelen in context van het academische paradigma van waaruit het onderzoek is 

geschreven. In deze masterthesis betreft dit de sociaal-constructivistische benadering waarin 

het begrip ‘waarheid’ bij uitstek ter discussie wordt gesteld. De onderliggende overtuiging die 

hieraan ten grondslag ligt is dat er meerdere waarheden kunnen bestaan en dat deze 

waarheden worden gevormd door individuele ervaringen binnen maatschappelijke en 

historische contexten (Creswell & Poth, 2018). Het is daarom voor narratieve projecten niet 

zozeer relevant om bewijs voor de waarheid aan te leveren. Voor Riessman (2008) is het 
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verifiëren van feiten minder belangrijk dan het invoelend begrijpen van de gesitueerde 

betekenis van deze ‘feiten’ voor zowel individuen als groepen mensen (p. 187).  

 

In deze masterthesis zijn politieke en maatschappelijke visies op de geconstrueerde sociale 

‘werkelijkheid’ kritisch onder de loep genomen. Er is aandacht geweest voor 

maatschappelijke discoursen rondom een ‘geslaagd leven’ en deze bevindingen zijn 

vervolgens verbonden aan de ervaringen van de respondenten. Hierbij is duidelijk geworden 

dat de ervaringen van de respondenten contrasteren met het dominante politieke en 

maatschappelijke discours van een ‘geslaagd leven’. In dit onderzoek is stilgestaan bij 

verschillende perspectieven, of waarheden, rondom een ‘geslaagd leven’ maar de gesitueerde 

waarheden van de respondenten hebben de leidraad gevormd. Het is duidelijk geworden dat 

de betekenis van de geïnternaliseerde waarden van productiviteit en nut een inferieure positie 

innemen bij de groep (ex-)daklozen met een alcoholverslaving. In hun gesitueerde 

werkelijkheid wordt de ruimte voor deze dominante waarden ingenomen door prangende 

emotionele, sociale en psychische uitdagingen.  

 

7.3.2 Belang van ‘onderworpen’ kennis 

Riessman (2008) stelt dat narratieve ‘waarheden’ altijd beperkt en incompleet zijn (p. 186). 

Om deze reden moeten narratieve onderzoekers op verschillende manieren het leespubliek 

overtuigen dat zij op een betrouwbare en transparante wijze met de data en bevindingen zijn 

omgegaan. Dit heeft met name betrekking op de functie die de narratieve bevindingen in zich 

dragen in relatie tot het onderzoek. Riesmann (2008) noemt het voorbeeld van historische 

waarheidsvinding waarbij de feitelijkheid van verhalen de mate van betrouwbaarheid van het 

onderzoek bepalen. Aan de andere kant benadrukt zij echter het belang van afwijkende 

verhalen die de dominante visie op ‘waarheid’ bevragen waardoor ruimte ontstaat voor 

‘onderworpen’ kennis (p. 186). Met andere woorden, in alle verhalen schuilen belangrijke 

bronnen van kennis.  

 

In deze masterthesis is de aandacht met name uitgegaan naar het belang van ‘onderworpen’ 

kennis in relatie tot goede zorg voor (ex-)daklozen met een alcoholverslaving. In die zin is er 

niet zozeer gezocht naar de feitelijke samenhang in verhalen maar stond de gesitueerde 

waarheid van de doelgroep in relatie tot het maatschappelijk discours van een ‘geslaagd 

leven’ centraal. De bevindingen vergaard in dit onderzoek werpen daarom voornamelijk licht 

op een alternatieve zienswijze die het dominante politieke en maatschappelijke ideaal van een 
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‘geslaagd leven’ ter discussie stelt. In combinatie met de onderstaande reflectie op de 

transparantie van de onderzoeker, kan deze methodologische reflectie de betrouwbaarheid van 

het project verhogen. 

 

7.3.3 Transparantie van de onderzoeker 

Alhoewel vanuit een sociaal constructivistische benadering de idee van een vaste waarheid 

altijd ter discussie staat, kan bij een narratieve analyse de betrouwbaarheid verhoogd worden 

door te reflecteren op de mate van transparantie van de onderzoeker. De mate van 

transparantie kan ten eerste vergroot worden door methodologische beslissingen inzichtelijk 

te maken en te rechtvaardigen. Ten tweede wordt een bepaalde mate van openheid 

verondersteld over de wijze waarop interpretaties van data tot stand zijn gekomen. Ten slotte 

wordt de transparantie beoordeeld aan de hand van de toegankelijkheid van primaire data 

voor nauw betrokkenen (Riessman, 2008). 

 

In deze masterthesis zijn methodologische overwegingen en de rechtvaardigingen van 

interpretaties uitgebreid aan bod gekomen in hoofdstuk 3. Daarnaast is de onderzoeker 

transparant geweest over zijn dubbele rol als student aan de Universiteit voor Humanistiek en 

als stagiair bij het project Voorkomen Herhaalde Dakloosheid.  

Primaire data, zoals transcripties, opnamen en samenvattingen, zijn beveiligd opgeslagen op 

de Research Drive van de Universiteit van Amsterdam om zodoende de privacy van de 

respondenten te waarborgen en te beschermen. De betrokkenheid van de onderzoeker bij het 

externe onderzoeksproject heeft als gevolg dat deze primaire data niet direct inzichtelijk zijn 

voor de direct betrokkenen aan de Universiteit voor Humanistiek. Indien wenselijk kunnen de 

specifieke betrokkenen, zoals de thesisbegeleider, de tweede lezer en de examinator, contact 

opnemen met de onderzoeker om uitwisseling van data mogelijk te maken. 
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