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Voorwoord

Jaren geleden raakte ik in gesprek met een verslaafde dakloze man die verbleef bij de
nachtopvang waar ik werkte als maatschappelijk hulpverlener. Hij zat slecht in zijn vel,
gebruikte meer drugs dan hij normaal deed en had veel last van depressieve gedachten. Jong
en enthousiast als ik was stelde ik voor dat hij naar een afkickkliniek zou gaan. Vanuit daar
kon hij dan weer een normaal leven opbouwen. Tot mijn verbazing voelde hij daar niks voor.
Hij wilde niet nuchter door het leven. Hij durfde zijn gedachten en herinnering niet nuchter
aan. Hij had, buiten zijn vrienden in het daklozencircuit, niemand. De vragen en gedachten
die hij uitte overvielen me. Ik had nooit geweten hoeveel fundamentele en existentiële vragen
deze mensen met zich mee droegen. Mijn vooronderstelling was dat ze met name bezig waren
met overleven en hun verslaving onderhouden. Onder andere door deze ervaring besloot ik
Humanistiek te studeren, zodat ik humanistisch geestelijk verzorger kon worden, het liefst in
de maatschappelijke opvang.
Volgens cijfers van het CBS steeg het aantal dak- en thuislozen in Nederland tussen 2009 en
2016 met 60 procent. Inmiddels zijn er in Nederland ongeveer 30.000 dak- en thuislozen. Tot
mijn verbazing kwam deze doelgroep tijdens de opleiding Humanistiek nauwelijks aan bod.
Humanistisch geestelijk verzorgers werken voor zover bekend niet of nauwelijks met deze
doelgroep. Dit riep vragen bij mij op. Misschien kwam het door dezelfde vooronderstelling
die ik eerst had: dak- en thuislozen hebben de ruimte niet om bezig te zijn met zingeving.
Misschien is het de methode waarmee de doelgroep benaderd wordt, dak- en thuislozen staan
immers niet bekend om hun stiptheid. Deze vragen waren een persoonlijke aanleiding voor
het onderwerp van mijn scriptie. In dit onderzoek heb ik geprobeerd zingeving te onderzoeken
bij dak- en thuislozen met behulp van de zeven zinbehoeften van Derkx, die ik koppel aan de
piramide van Maslow. Daarbij heb ik gefocust op de verhouding tussen deze doelgroep en
humanistisch geestelijke verzorging. Ik hoop dat ik hiermee dak- en thuislozen op de radar
heb gezet van humanistisch geestelijke verzorging. Deze groep, onzichtbaar als ze is in de
maatschappij, mag door humanistisch geestelijk verzorgers niet over het hoofd gezien
worden. In dit onderzoek heb ik dak- en thuislozen een stem gegeven. Laten we daar naar
luisteren.

Het schrijven van mijn scriptie heeft twee jaar geduurd. Eenieder die dichtbij mij stond weet
wat een worsteling het is geweest. Een worsteling die ik nooit alleen had aangekund. Daarom
wil ik de ruimte nemen om een aantal mensen te bedanken.
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Allereerst bedank ik Arjan Braam voor de geduldige begeleiding. Mijn plan was niet om twee
jaar over mijn scriptie te doen en ik voelde me dan ook vaak gestrest en schuldig. Na iedere
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Samenvatting

Dak- en thuislozen zijn in het werkveld van humanistisch geestelijk verzorgers voor zover
bekend een onbekende groep. Begeleiding op het gebied van zingeving wordt vooralsnog
verzorgd door straatpastores. Grootschalige onderzoeken naar de groep dak- en thuislozen
richten zich veelal op psychische en praktische problemen. Het thema zingeving wordt in
deze onderzoeken niet meegenomen. Dak- en thuislozen staan daarnaast in de hulpverlening
bekend als een moeilijk te bereiken groep waar veel zorgmijders in voorkomen. Daarom
passen veel hulpverleners die werken met dak- en thuislozen outreachende benaderingswijzen
toe.
Wanneer men zingeving en dak- en thuisloosheid bekijkt vanuit de piramide van Maslow
blijkt dat dak- en thuislozen zingeving niet ervaren. In het huidige onderzoek zijn de zeven
zinbehoeften van Peter Derkx (2011) gekoppeld aan de piramide van Maslow (1943), waaruit
de veronderstelling ontstond dat dak- en thuislozen zingeving wél ervaren.

In dit exploratieve onderzoek is gekeken hoe humanistisch geestelijke verzorging zich
verhoudt tot de leefwereld van dak- en thuislozen. Door middel van zeventien interviews met
dak- en thuislozen is in kaart gebracht welke zingevingsthema's er leven onder dak- en
thuislozen, hoe hun leefwereld eruit ziet en op welke manier er het beste contact gemaakt kan
worden met deze doelgroep.

De resultaten laten zien dat dak- en thuislozen met verschillende existentiële en fundamentele
vragen kampen die betrekking hebben op de zeven zinbehoeften van Derkx (2011). Hun leven
beschrijven ze als zwaar, en veel respondenten dragen een zekere gekwetstheid met zich mee.
Dit maakt contact leggen met deze doelgroep een uitdaging, de dak- en thuislozen vermijden
in vele gevallen iedere zorg. Dak- en thuislozen geven aan dat contact maken met zorgmijders
betekent dat de hulpverlener naar hen toe moet, in hun wereld. Dit sluit aan bij outreachende
methodes. Van humanistisch geestelijk verzorgers vraagt dit dus een nieuwe manier van
contact leggen met cliënten. De respondenten geven echter aan geen behoefte te voelen aan
geestelijke verzorging, maar hebben meer moeite dan andere doelgroepen met hulp vragen.
Behoefte uiten en hulp vragen kunnen overeenkomsten hebben. Dit nodigt uit tot
vervolgonderzoek.
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1. Inleiding en probleemstelling

1. Inleiding en probleemstelling
1.1 Probleemstelling
Humanistisch geestelijk verzorgers zijn tegenwoordig in verschillende werkvelden te vinden
en hebben in de werkvelden justitie, defensie en ziekenhuizen zelfs een vaste plek
(Bolsenbroek, Mooren, & Reinders, 2012). In het werkveld van de maatschappelijke opvang
en dak- en thuislozenzorg zijn echter, voor zover bekend, geen humanistisch geestelijk
verzorgers actief.
Daarbij worden zingevingsvragen in de maatschappelijke opvang volgens een onderzoek van
Movisie naar de achtergrond geplaatst. Praktische zaken zoals huisvesting, financiën en
dagbesteding behoren tot de kerntaken en krijgen daarom de meeste aandacht (Akkermans en
van Leeuwen-Dekker, 2010).

De straathumanist als aanvulling
Een eerste verkenning leert dat geestelijke verzorging aan dak- en thuislozen vooralsnog
verzorgd wordt door christelijke organisaties, in de vorm van straatpastoraat en het diaconale
werk.
Iedere levensbeschouwelijke stroming heeft zijn eigen vorm van geestelijke verzorging. Dit
wordt vooral duidelijk in de manier waarop geestelijke verzorging georganiseerd is in
overheidsinstanties zoals justitie en defensie. Bij deze organisatie werken geestelijk
verzorgers van bijna alle stromingen: protestants christelijk, rooms-katholiek, islamitisch,
humanistisch, joods, boeddhistisch en hindoeïstisch (DJI, 2016; Defensie, 2016). Geestelijke
verzorging aan dak- en thuislozen wordt echter, voor zover uit de literatuur en het internet is
af te leiden, enkel door christelijk geestelijk verzorgers zichtbaar aangeboden. Humanistisch
geestelijke verzorging aan dak- en thuislozen wordt in de literatuur of op het internet niet
beschreven. Deze verkenning maakt het aannemelijk dat humanistisch geestelijke verzorging
aan deze doelgroep geen georganiseerde vorm heeft aangenomen.
Waar dak- en thuislozen zeker gebruik maken van het straatpastoraat, kan humanistisch
geestelijke verzorging wellicht een belangrijke aanvulling vormen. Humanistisch geestelijke
verzorging biedt een aanvulling voor mensen die geen affiniteit hebben met het christendom,
maar wel worstelen met existentiële- en zingevingsvragen. Daarnaast kunnen de onderwerpen
levensbeschouwing en zingeving onder daklozen breder verkend worden wanneer ze ook
vanuit een humanistisch kader benaderd worden.
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Joep de Hart (2011) schrijft in zijn analyse 'Zwevende gelovigen' over de secularisatie in
Nederland. Waar de mens vroeger de kerkelijke voorschriften opvolgde en leefde vanuit de
consistentie van de traditie, ligt de focus nu op het vinden van een eigen weg. Ook bestaat er
nu meer aandacht voor het vinden van zinvolle en persoonlijke overtuigingen die voor een
bepaalde levensfase belangrijk zijn. Het relatief recent gepubliceerde onderzoek 'God in
Nederland' (Bernts & Berghuis, 2016), dat iedere tien jaar uitgevoerd wordt, onderschrijft de
conclusie van De Hart. Het aantal gelovigen daalt sterk en mensen ervaren de rol van religie
als steeds minder bepalend. Vooral het maatschappelijke belang van religie en kerken is de
laatste jaren duidelijk gedaald. Uit beide onderzoeken blijkt dat het aantal Christenen in
Nederland afneemt, en het aantal niet gelovigen, agnosten (mensen die geloven dat je niet
kunt weten of bewijzen dat god of andere bovennatuurlijke verschijnselen bestaan) en
ietsisten (mensen die geloven dat er 'iets' is dat de wereld heeft geschapen en het leven zin
geeft) juist toeneemt. Een humanistisch geestelijk verzorger zou daardoor een aanvulling zijn
op de christelijke geestelijke verzorging aan dak- en thuislozen.

Dak- en thuislozen en zingeving
De piramide van Maslow (1943) representeert een
welbekende theorie die de behoeften van de mens in
hiërarchische vorm ordent (Figuur 1). Men start bij
fysiologische behoeften, en nadat deze behoefte is vervuld
stapt men een trede omhoog, totdat men zelfactualisatie (je
mogelijkheden optimaal benutten, het beste uit jezelf

Figuur 1

halen) bereikt. Vanuit de theorie van de piramide van
Maslow lijkt het onwaarschijnlijk dat zingeving een belangrijk thema is voor dak- en
thuislozen. Niettemin blijkt uit onderzoek naar geluk en zelfactualisatie (Sumerlin &
Bundrick, 2000) dat zingeving een belangrijk thema is voor dak- en thuislozen.
Sumerlin en Bundrick (2000) onderzochten hoe de thema’s geluk en zelfactualisatie worden
ervaren door dak- en thuislozen door middel van interviews met 146 dak- en thuislozen in
Florida. De onderzoekers hielden de thema’s geluk en zelfactualisatie tegen het licht van de
theorie van de piramide van Maslow. Uit hun onderzoek bleek verrassend genoeg dat die twee
thema’s een belangrijke plek innemen in het leven van dak en thuislozen. Vanuit de theorie
van Maslow zou je dat niet verwachten, omdat zelfactualisatie volgens de piramide pas
mogelijk is wanneer alle voorgaande basisbehoeften bevredigd zijn (Maslow, 1943). Volgens
de piramide van Maslow hebben dak- en thuislozen dus nog een lange weg te gaan tot ze de
10
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ruimte hebben om zich bezig te houden met zelfactualisatie. Echter, volgens het onderzoek
van Sumerlin en Bundrick (2000) is zelfactualisatie wel degelijk een thema in het leven van
dak- en thuislozen en niet onmogelijk of tegenstrijdig zoals Maslows’ theorie zou doen
vermoeden. Deze discrepantie erkent Maslow zelf ook in zijn latere werk (1987).
Ook Gravell (2013) heeft onderzoek gedaan naar dak- en thuislozen en hun behoefte aan
gesprekken over geloof en spiritualiteit. Hij hield 75 diepte interviews met dak- en thuislozen
in Londen. Hij beschrijft hoe dak- en thuislozen psychisch, sociaal en emotioneel baat kunnen
hebben bij gesprekken met hulpverleners over geloof en spiritualiteit. In de interviews die hij
gehouden heeft geven alle dak- en thuislozen aan behoefte te hebben aan gesprekken over
existentiële vragen.

Contact maken
Dak- en thuislozen zijn dus wel degelijk bezig met zingeving, al is het niet duidelijk op welke
manier. De groep is moeilijk bereikbaar waardoor de drempel voor afspraken met
professionals vaak erg hoog ligt. In 1994 hebben Sumerlin en Privette onderzoek gedaan naar
een humanistisch model in de begeleiding van dakloze mannen in Amerika. Tijdens dit
onderzoek liepen ze meteen aan tegen de vraag hoe je dak- en thuislozen moet benaderen.
“Lok ze met een sandwich” is de tip die ze kregen van een hulpverlener om laagdrempelig
contact te maken. Contact maken met de dak- en thuislozen bleek een grote opgave, omdat de
respondenten, bestaande uit dak- en thuisloze mannen, erg wantrouwig zijn. Niet alleen het
wantrouwen compliceert het contact tussen dak- en thuislozen en hulpverleners, maar ook de
hoge eisen die in de hulpverlening worden gesteld ten aanzien van de hulpvraag van de cliënt
vormen een complicerende factor. De nadruk ligt volgens Van Doorn (2004) op de
zelfredzaamheid van de cliënt. Contact maken en leggen is daardoor de verantwoordelijkheid
van de cliënt. Die twee factoren – wantrouwen en verantwoordelijkheid in het contact leggen
en onderhouden – hebben tot gevolg dat contact maken met dak- en thuislozen een complex
proces is.
In een ander onderzoek van Van Doorn (1997) blijkt dat dak- en thuislozen niet enkel naar
hulpverleners wantrouwig zijn, maar dat ook het contact dat dak- en thuislozen met elkaar
hebben breekbaar is door een sluimerend wantrouwen naar andere mensen. Onder andere het
gemis aan onderdak en primaire levensbehoeften ontneemt de dak- en thuislozen de motivatie
om energie te steken in wederzijdse bevredigende contacten (Loopik en Pijp, 2014). Daardoor
duurt het vaak enige tijd voordat er een gesprek op gang kan komen. Ook bleek uit het
onderzoek van Sumerlin en Privette (1994) dat dak- en thuislozen niet geschikt zijn voor de
11
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standaard wekelijkse sessie van bijvoorbeeld een uur. Ze vragen om een andere manier van
continuering van begeleiding dan andere doelgroepen.
Niet alleen Sumerlin en Privette erkennen de complexiteit van het contact maken met dak- en
thuislozen. Loopik en Pijp (2014) schrijven in het 'Handboek spoedeisende psychiatrie'
(Ewijk, Achilles & Beerthuis, 2014) dat het werken met dak- en thuislozen om een speciale
attitude vraagt zoals bijvoorbeeld bemoeizorg, (F)ACT of herstelmethodieken.
Daarnaast zorgen ervaringen uit het verleden met het moeilijk toegang krijgen tot zorg voor
een extra drempel voor het vragen om zorg. Daarbij kunnen ook ervaringen met gedwongen
opname een extra drempel creëren volgens Rowe, Hoge en Fisk (1996). Outreachend te werk
gaan werpt ook volgens hun artikel zijn vruchten af. Ze beschrijven outreachend werken als
"Meeting the cliënt where he is" zowel letterlijk als figuurlijk (Cohen en Marcus, geciteerd in
Rowe, Hoge en Fisk, 1996, p. 555). Dat zorgt voor een sterkere vertrouwensband tussen cliënt
en hulpverlener.

Onderzoek in Nederland
Ook in Nederland bestaat onderzoek naar de behoefte aan zingeving van dak- en thuislozen en
de complexiteit in de begeleiding daarvan. Uit een onderzoek van Movisie (2010), uitgevoerd
door Akkermans en van Leeuwen-Dekker naar de manier waarop zingeving vorm krijgt in de
maatschappelijke opvang, blijkt dat zingeving zowel voor cliënten als voor hulpverleners een
abstract begrip is. Ook blijkt uit dit onderzoek dat een andere invulling van het begrip
zingeving ervoor zorgt dat cliënten en hulpverleners langs elkaar praten. Waar cliënten
zingeving zien in de impliciete vorm van alledaagse zingeving, zoals het vieren van een
verjaardag of de zon die doorbreekt op een mooi moment, zien hulpverleners het vaak in de
expliciete vorm van religie en levensbeschouwing.
Het onderzoek van Movisie toont verder aan dat zingevingsvragen in de maatschappelijke
opvang op de achtergrond raken. Praktische zaken zoals huisvesting, dagbesteding en
financiën zijn kerntaken in de hulp aan dak- en thuislozen. Deze praktische zaken moeten op
korte termijn geregeld worden en hebben daarom urgentie. De vraag is echter of deze aanpak,
die voornamelijk probleemgericht is en korte termijn oplossingen biedt, ook zorgt voor een
lange termijn effect (Akkermans en van Leeuwen-Dekker, 2010). Een bepaalde focus op
zingevingsvragen kan volgens Akkerman en van Leeuwen-Dekker mentale ankerpunten
creëren die een belangrijke rol kunnen spelen in de weg uit het dieptepunt waar dak- en
thuislozen mogelijk in zitten.
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Positie geestelijke verzorging
Uit de beschreven onderzoeken blijkt dat dak- en thuislozen gesprekken over zingeving
waarderen. Helaas is er niet in alle maatschappelijke opvanginstellingen een geestelijk
verzorger aanwezig. Volgens hoogleraar Economie en Organisatie in de gezondheidszorg
Richard Janssen is een mogelijke reden daarvoor dat het moeilijk is om empirisch
onderbouwde uitspraken te doen over de baten van geestelijke verzorging. In zijn
verhandeling 'Zingeving, de kost gaat voor de baat?' (2014) probeert hij geestelijke
verzorging te legitimeren als kosteneffectieve interventie. In de verhandeling beschrijft hij het
belang van geestelijke verzorging. Echter, geestelijke verzorging legitimeren als
kosteneffectieve interventie blijkt lastig. In de zorgsector wordt de kosteneffectiviteit van het
aanbod steeds belangrijker, waardoor geestelijke verzorging moeilijk een plek kan krijgen.
Doordat aandacht voor zingeving in het kader van kosteneffectiviteit niet goed te meten is,
zullen organisaties vermoedelijk minder geld uitgeven aan het aannemen van geestelijk
verzorgers. Daardoor komen zingevingsvragen en taken terecht bij de hulpverleners die vaak,
zoals Akkermans en van Leeuwen-Dekker (2010) beschrijven, geen tijd en handvatten hebben
om begeleiding te bieden bij deze zingevingsvragen.

Outreachende humanistisch geestelijke verzorging
Waar dak- en thuislozen vanuit het diaconale werk al eeuwen in zicht zijn van de protestantse
en katholieke geestelijke verzorgers (Harinck, 2005), werken er voor zover bekend weinig tot
geen humanistisch geestelijk verzorgers op deze outreachende manier. Een reden hiervoor kan
zijn dat humanistisch geestelijk verzorgers vaak instellingsgebonden werk doen bij justitie,
defensie of in de zorg. Outreachende humanistisch geestelijke verzorging heeft vooralsnog op
papier geen vorm gekregen, wat overigens niet wil zeggen dat het in de praktijk niet gebeurt.
Outreachende humanistisch geestelijke verzorging zou een methode kunnen zijn om de
doelgroep dak- en thuislozen in beeld te krijgen. Echter, waar outreachende methodes in de
hulpverlening al langere tijd ingezet worden door bijvoorbeeld bemoeizorg of (F)ACT teams
(Loopik & Pijp, 2014), is het binnen de humanistisch geestelijke verzorging nog een redelijk
onbekende manier van werken.
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1.2 Doel en relevantie

Kennisdoel
Het kennisdoel van deze scriptie is om nader inzicht te krijgen in de leefwereld van dak- en
thuislozen. Daarbij zal in het bijzonder een nader inzicht in de aard van de zingevingsvragen
van dak- en thuislozen aan bod komen, in hoeverre die vragen spelen ondanks dat er aan de
basisbehoeften niet toereikend wordt voldaan, en hoe dak- en thuislozen zich laten benaderen
bij hulpverlening ten aanzien van deze vragen.

Wetenschappelijke relevantie
Groot onderzoek naar dak- en thuisloosheid in Nederland richt zich voornamelijk op profielen
van dak- en thuislozen waarin met name demografische en psychische aspecten beschreven
staan (Straaten, van der Laan, Schrijvers, Boersma, Maas, Wolf, van de Mheen, 2012). Het
thema zingeving wordt in deze onderzoeken buiten beschouwing gelaten. In het buitenland
worden thema's als geluk en zelfactualisatie onder dak- en thuislozen wel onderzocht maar
een onderzoek naar de zingevingsthema's die dak- en thuislozen bezig houden is een nog te
exploreren gebied. Hiermee dicht dit onderzoek dus een gat binnen de wetenschap door
zingevingsthema's waar dak- en thuislozen zich mee bezig houden te onderzoeken.
Voor het wetenschappelijke veld van humanistisch geestelijk verzorgers biedt dit onderzoek
nieuwe kennis over een vooralsnog tamelijk onbekende doelgroep binnen het werkveld en
meer inzicht in de manier waarop humanistisch geestelijke verzorging zich verhoudt tot deze
doelgroep en hun leefwereld.

Maatschappelijke relevantie
Dak- en thuislozen lijken binnen het werkveld van de humanistisch geestelijk verzorger een
vergeten groep. Dit onderzoek draagt bij aan het zichtbaar maken van deze doelgroep voor de
humanistisch geestelijke verzorgers, door het verkennen van een benaderingswijze met
betrekking tot de manier waarop humanistisch geestelijk verzorgers contact kunnen leggen
met de doelgroep residentieel en feitelijk dak- en thuislozen. Daarnaast verkent dit onderzoek
ook de manier waarop humanistisch geestelijk verzorgers gesprekken over zingeving kunnen
voeren, waarbij de humanistisch geestelijk verzorgers aansluiten op de behoefte en leefwereld
van de dak- en thuislozen.
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1.3 Onderzoeksvraag en deelvragen

Onderzoeksvraag
Hoe verhoudt humanistisch geestelijke verzorging zich tot de mogelijke zinvragen en
leefwereld van dak- en thuislozen?

Deelvragen
1. Welke thema's komen naar voren in de zingevingsvragen van dak- en thuislozen?
2. Wat is de behoefte aan begeleiding rondom zingevingsvragen van dak- en thuislozen?
3. Hoe sluiten de huidige principes van humanistisch geestelijke verzorging aan bij de
zingevingsbehoefte van dak- en thuislozen
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2. Theoretisch kader
2.1 Dak- en thuisloosheid
2.1.1 Definitiebepaling

Het eerste bekende grootschalig onderzoek naar dak- en thuisloosheid werd in 1923 verricht
door Nels Anderson, in opdracht van de University of Chicago. Dit onderzoek werd
samengevat in het boek genaamd 'The Hobo' (Anderson, 1923). In het boek probeert
Anderson de hobo (zwerver) en zijn leefwereld te begrijpen en een brug te slaan tussen daken thuislozen en de gemeenschap van Chicago. Anderson is een pionier geweest op dit
gebied. In tegenstelling tot eerdere onderzoeken naar dak- en thuisloosheid heeft Anderson als
eerste veldwerk en participerende observaties verricht om inzicht te krijgen in de leefwereld
van dak- en thuislozen.
In zijn onderzoek probeert Anderson ook de vraag te beantwoorden hoeveel daklozen er zijn.
Verder dan een ruwe schatting komt hij echter niet. Nog steeds levert de vraag hoeveel daken thuislozen er zijn vaak meer vragen dan antwoorden op. Niet alleen het ongrijpbare
karakter van de groep speelt daarin een rol, maar ook de uiteenlopende definities over wat
onder de noemer dak- en thuisloos valt draagt bij aan de onduidelijkheid in cijfers.
Naast onduidelijkheid zorgen de uiteenlopende definities ook voor uiteenlopende
onderzoeksresultaten (Deben, de Feijter en Heydendael, 1997). Om onduidelijkheid over de
onderzoekspopulatie te voorkomen wordt in dit onderzoek een definitie gebruikt die de
doelgroep uiteenzet in drie categorieën:
Feitelijk daklozen zijn degenen die niet beschikken over, of niet langdurig gebruikmaken van
reguliere huisvesting, residentiële huisvesting (waaronder ook ziekenhuizen en gevangenissen
worden gerekend) of onderdak bij familie of vrienden. Zij leiden gedurende langere tijd (door
de gezondheidsraad wordt voorgesteld een termijn van ten minste vier weken achtereen) een
zwervend bestaan en brengen dan:
1) De nacht door op straat, in parken, portieken, openbare gebouwen en al die plaatsen die
enige beschutting tegen weer en wind bieden.
2) Een beperkt aantal nachten door in opvangcentra.
Residentieel daklozen zijn diegenen die niet beschikken over of niet langdurig gebruikmaken
van reguliere huisvesting, maar die langdurig, bijvoorbeeld langer dan een jaar, gebruikmaken
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van residentiële huisvesting. Hieronder worden ook sociale pensions, vormen van beschermd
wonen, thuislozeninternaten en algemene opvangvoorzieningen gerekend.
Marginaal gehuisvesten bestaan uit de personen die verblijven in een kraakpand, caravan of
inwonen bij vrienden of familie. Hun verblijf wordt gekenmerkt door het feit dat ze zonder
pardon op straat kunnen worden gezet (Gezondheidsraad, 1995).
Deze definitie van de gezondheidsraad wordt aangehouden, omdat het voor een groot deel
tegemoetkomt aan de veelzijdigheid van het dak- en thuislozen bestaan. Daarnaast wordt deze
indeling ook internationaal gebruikt (Deben et al, 1997).
Het aantal dak- en thuislozen in Nederland is volgens de laatste cijfers van het CBS in 2016
ongeveer 30.000. Het overgrote deel (82%) is man, en tussen de 30 en 50 jaar (CBS, 2016).
Dit is echter ook een ruwe schatting. Zo wordt er bijvoorbeeld enkel gekeken naar feitelijk
daklozen in de leeftijdscategorie 18 tot en met 65. Residentieel daklozen en marginaal
gehuisvesten, jongeren en senioren worden in deze cijfers niet meegenomen.
2.1.2 De dakloze

Een ieder die wel eens in een stad is geweest, is wel eens een dakloze tegengekomen. Maar
wie is 'de dakloze'? Het beeld van de alcoholist met een lange jas en een fles jenever in zijn
binnenzak is achterhaald. 'De' dakloze was in het verleden een redelijk zelfredzame man met
een alcoholprobleem (van Doorn, 2002), maar tegenwoordig kan 'de' dakloze een man of
vrouw zijn, jong en oud, van Nederlandse komaf of met een immigratie achtergrond
(Coumans, Cruyff, van der Heijden, Schmeets, & Wolf, 2010).
Homogeen
Toch is er wel enige homogeniteit te vinden in de groep dak- en thuislozen. Marius Nuy
schrijft in zijn boek 'De odyssee van thuislozen' (1998) over het homogene karakter van de
dak- en thuislozen populatie. Deze overeenkomsten tussen dak- en thuislozen gelden niet
alleen in Nederland, maar blijken mondiaal.
Daklozen hebben volgens Nuy vaak een betrekkelijk normaal leven geleid, tot gebeurtenissen
hen zo overspoeld hebben dat ze in de war zijn geraakt en de greep op hun leven verloren.
Armoede als gevolg van bijvoorbeeld baanverlies is een belangrijke risicofactor. Van groter
belang in de aanloop naar dak- en thuisloosheid zijn echter belastende factoren in het milieu
van herkomst. Problemen op zowel persoonlijk als op relationeel vlak hebben veelvuldig een
grote kwetsbaarheid op maatschappelijk niveau ten gevolg (Nuy, 1996). De belastende
factoren die uiteindelijk leiden tot dakloosheid lopen erg uiteen. Wat dak- en thuislozen echter
volgens Nuy (1996) onderling met elkaar gemeen hebben is een zekere mate van onvermogen
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om met tegenslag om te gaan en de neerwaartse spiraal waar ze daardoor in belanden te
doorbreken: "Vele kiezen het hazenpad. Wat ook hetzelfde is, is het verlies. Alles is zo uit de
hand gelopen dat men uiteindelijk niemand meer onder ogen durft te komen. Geen been om
op te staan" (p. 46).
Een dissertatie van Jeanne Roorda – Honée (2001) naar hechtingsproblematiek bij dak- en
thuislozen onderschrijft deze homogeniteit in de aanloop naar dakloosheid. Haar onderzoek
leert dat een groot deel van de dak- en thuislozen onveilig gehecht is, waardoor ze zich
kwetsbaar en niet veilig voelen.
Onderzoek in 2003 wijst uit dat dak- en thuislozen onder andere schulden, verslaving,
psychische problemen en ontslag uit detentie als oorzaak aanwijzen van hun dakloosheid
(Menger, Jezek & Wolf, 2004). Dat komt overeen met de conclusies van het onderzoek
'Zwerven in de 21e eeuw' (de Bruin et al., 2003). Hierin worden de oorzaken echter aangevuld
met problemen op financieel en relationeel gebied.
Uit de literatuur kunnen we concluderen dat de homogeniteit binnen de groep dak- en
thuislozen vooral te vinden is in de oorzaken van hun dakloosheid. Toch is er ook enige
homogeniteit te vinden in persoonskenmerken, met name wanneer we het afzetten tegen de
Nederlandse bevolking. Het overgrote deel (79%) is man. Waar tijdens de longitudinale studie
van Lia van Doorn in 2002 de groep met een leeftijd tussen de 30 en 50 het leeuwendeel van
de groep mannen besloeg is de groep jongeren (18 – 30) de laatste jaren enorm toegenomen
(CBS, 2016).
Het opleidingsniveau van dak- en thuislozen varieert van analfabeet tot universitair
geschoold, maar ligt landelijk wel onder het gemiddelde. Daarnaast zijn ze vaker dan de
gemiddelde bevolking alleenstaand. Een belangrijk verschil met de gemiddelde Nederlander
is dat psychopathologie twee- tot drie keer vaker voorkomt onder de populatie dak- en
thuislozen (van Doorn, 2002). Ook kampen ze vaker met een verslaving. Cannabis gebruik
komt tien keer zo vaak voor dan gemiddeld in de Nederlandse bevolking, en voor alcohol
geldt dat er twee keer zoveel 'zware drinkers' zijn (van Straaten et al., 2012).
Heterogeen
'Een homogene groep' noemt Nuy (1996) de dak- en thuislozen als het gaat om de weg naar
thuisloosheid die men bewandelt. Hoewel de doelgroep een duidelijk aantal opvallende
overeenkomsten heeft wanneer men die vergelijkt met de gemiddelde Nederlandse bevolking,
blijft het toch een groep met een uitgesproken heterogeen karakter. In alle gevallen is een
bepaalde problematiek in de levensloop de aanleiding van de latere dakloosheid. De weg naar
dakloosheid verschilt echter van persoon tot persoon (Nuy, 1996). Het kan dus zijn dat de
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oorzaak van de dakloosheid van twee mensen in het relationele gebied ligt, maar dat hun
verhalen nauwelijks overeenkomsten vertonen. Ook op het gebied van leeftijd, etniciteit,
opleidingsniveau en sociaaleconomische achtergrond bestaat er binnen de dak- en thuislozen
populatie een grote diversiteit (van Doorn, 2002). Waar er vroeger dus een duidelijk beeld
bestond van 'de dakloze', is de groep nu meer divers en heterogeen geworden waardoor er niet
meer te spreken valt over 'de dakloze'.

2.1.3 De gekwetste vermijder

Twee begrippen die in de literatuur over dak- en thuislozen vaak naar voren komen zijn
'gekwetst' en 'vermijden'. Die twee begrippen hebben veel met elkaar te maken, en zijn
verweven met de oorzaak van de dakloosheid.
Nuy (1998) beschrijft het dakloos worden als een proces. Volgens Nuy beginnen dak- en
thuislozen op een gegeven moment aan een uittocht uit de maatschappij. Sociale verbanden
kunnen geen plek meer krijgen en een proces van verlorenheid start. Dak- en thuislozen zijn
gemarginaliseerd, staan letterlijk overal buiten. Een onmacht naar een normaal leven creëert
een verborgen leven terwijl iedereen in de omgeving van de dak- en thuisloze op afstand
gehouden wordt.
Gekwetstheid lijkt ten grondslag te liggen aan deze vermijdende aard van dak- en thuislozen.
Heyndrickx, Barbier, Driesen, Van Ongevalle en Vansevenant (2005) beschrijven dak- en
thuislozen door middel van de term 'meervoudig gekwetsten'. Meervoudig gekwetsten hebben
ondanks al hun verschillen gemeen dat ze diep en meermaals gekwetst zijn. Heyndrickx (et al,
2005) sluit hierbij aan op Nuy (1996), die de oorzaken van dak- en thuisloosheid
voornamelijk koppelt aan problemen op persoonlijk en relationeel niveau, met als gevolg een
grote kwetsbaarheid.
Iedere meervoudig gekwetste heeft een geschiedenis van relaties waarin hij of zij tot object
van behoeftebevrediging van de ander gemaakt is. Dat heeft als gevolg dat de
betrouwbaarheid van existentiële en betekenisvolle relaties fundamenteel is geschaad.
'Meervoudig' wijst in dit begrip op het wederkerige effect dat het kwetsen heeft op
verbindingen met zichzelf, de ander, de samenleving en de tijd (Heyndrickx et al, 2005).
Hulpverleners delen de ervaring dat meervoudig gekwetsten veel bezig zijn met de vraag naar
rechtvaardigheid in hun leven. Het bewust zijn van het onrecht dat hen in het verleden is
aangedaan, zorgt voor een continue alertheid op of dat eventueel opnieuw aan het gebeuren is.
Het aangaan van een betekenisvolle verbinding wordt door de door kwetsbaarheid gestuurde
alertheid bemoeilijkt. Doordat dak- en thuislozen meervoudig gekwetst zijn in hun
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betrouwbare verbindingen neigen ze naar het enkel aangaan van subject-object relaties
(Heyndrickx et al., 2005). Volgens Nuy (1998) zijn ze door die bijzondere kwetsbaarheid
zelfs onbereikbaar voor menselijk verkeer. Dat heeft als gevolg dat dak- en thuislozen enkel
relaties aangaan waarbij de ander tot object van zijn/haar behoeften wordt gemaakt. Van
Doorn (1997) zet vraagtekens bij deze opvatting. Volgens Van Doorn worden dak- en
thuislozen dikwijls afgeschilderd als personen die niet competent genoeg zijn om sociale
relaties aan te gaan. Zij stelt dat dak- en thuislozen wel betekenisvolle relaties aangaan, maar
die zijn kortstondig en hebben als basis lotsverbondenheid. Wil een dakloze zich onttrekken
uit het circuit en de stap naar de samenleving maken dan bekoelt de relatie, omdat de basis
van lotsverbondenheid verdwijnt (van Doorn, 1997).
De subject-object relatie lijkt vanuit het perspectief van Van Doorn (1997) vooral betrekking
te hebben op de relatie tussen de dakloze en hulpverleners. Dak- en thuislozen hebben een
moeizame relatie met instellingen. In een advies van de Raad voor Maatschappelijke
Ontwikkeling (2001) over kwetsbare mensen worden drie ontwikkelingen benoemd als
oorzaak van deze moeizame relatie. Ten eerste specialiseren veel instellingen zich op
bepaalde problematiek, waardoor cliënten met een meervoudige problematiek geen plek
krijgen. Ten tweede gaat snelle vooruitgang boeken met dak- en thuislozen moeizaam,
waardoor ze eerder buiten de boot vallen. Tot slot wordt de tendens van deïnstitutionalisering
en vermaatschappelijking genoemd. Deze tendens acht mensen om zo snel mogelijk weer deel
te nemen aan de maatschappij. Deze ontwikkelingen in de hulpverlening zorgen ervoor dat
dak- en thuislozen tussen wal en schip vallen. De hulpverlening die er wordt verleend
verloopt door hun kwetsbare aard niet vlekkeloos met als gevolg dat dak- en thuislozen de
hulpverlening gaan vermijden.

2.1.4 Oorzaken van dak- en thuisloosheid

De redenen dat mensen dakloos raken lopen uiteen, maar kunnen grof samengevat worden in
problemen op financieel, sociaal en psychisch gebied. Het enige kenmerk dat dak- en
thuislozen allemaal gemeen hebben, is dat ze op een zeker moment hun huisvesting zijn
kwijtgeraakt. Van Doorn (2002) onderscheidt vijf oorzaken van dit verlies van huisvesting:
verlies van marginale huisvesting en huisuitzetting, verlaten van instituties, baanverlies,
inkomensachteruitgang en schulden, verstoorde sociale relaties en vereenzaming en tot slot
aantrekkingskracht van de straat. Deze oorzaken zijn een vereenvoudigde weergave van de
directe oorzaak van dakloosheid.
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Een duidelijk aanwijsbare oorzaak van dakloosheid bestaat in de meeste gevallen niet.
Dakloosheid ontstaat bijna altijd door een opeenstapeling van tegenslagen en noodlottige
keuzes. Daarbij hebben alle problemen en tegenslagen invloed op elkaar (van Doorn, 2002).
Wanneer je je baan verliest heeft dat niet enkel invloed op je financiën, maar ook op je sociale
en psychische welzijn. Het ene probleem ligt ten grondslag van het andere, wat een
kettingreactie veroorzaakt. Deze opeenstapeling van crisissen wordt door Van Doorn (2002)
en Nuy (1999) ook wel aangeduid als het 'mattheus-effect' vernoemd naar Mattheus 13, vers
12 "Want wie heeft, hem zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben; maar wie niet
heeft, ook wat hij heeft, zal hem ontnomen worden". Volgens Nuy (1998) liggen deze
oorzaken in een ver en niet meer te veranderen verleden, en ook Van Doorn (2002) beweert
dat het startpunt van deze kettingreactie lastig aan te wijzen is. In de studie van Van Doorn
(2002) worden gebeurtenissen in de vroege jeugd echter wel door ongeveer driekwart van de
respondenten genoemd. Deze lopen uiteen van geestelijke en/of lichamelijke mishandeling tot
het overlijden van een naaste of uiteenvallen van de familie. De populatie dak- en thuislozen
betreft dus voor het merendeel zeer beschadigde en gekwetste mensen. Door die beschadiging
kampt het overgrote deel met hechtingsproblematiek.
2.2 Zingeving
Zingeving is een begrip dat zelden in verband wordt gebracht met de doelgroep dak- en
thuislozen. Een eerste literatuurverkenning leert dat onderzoeken naar dak- en thuislozen in
Nederland zich vooral richten op praktische-, psychische-, en sociale- problematiek. Grote
onderzoeken zoals naar het profiel van dak- en thuislozen (Straaten et al, 2012) laten het
thema zingeving buiten beschouwing.
In dit onderzoek krijgt het thema zingeving juist een grote rol. Zingeving is een abstract
begrip dat over vele definities beschikt. Daarom is in dit onderzoek een definitie van
zingeving gekozen, zodat het helder is wat er bedoeld wordt wanneer het begrip zingeving
gebruikt wordt.
2.2.1. Zinbehoeften Derkx

Peter Derkx zet in zijn boek 'Humanisme, zinvol leven en nooit meer "ouder" worden' (2011)
zeven zinbehoeften uiteen. Deze zinbehoeften bestaan uit de zingevingsdefinitie van
verschillende auteurs, waardoor zijn theorie veelzijdig is en toepasbaar op vele leefwerelden.

21

2. Theoretisch kader

De eerste vier zinbehoeften die Derkx beschrijft zijn gebaseerd op de zingevingsbeschrijving
van de psycholoog Roy Baumeister. In zijn boek beschrijft hij de 'four needs of meaning'
(Baumeister, 1991), vier soorten van betekenis waar de mens behoefte aan heeft.
Een behoefte is iets wat de mens nodig heeft om te overleven, zoals water en voedsel. Een
behoefte aan betekenis is echter veel breder. Deze behoefte aan betekenis verwijst naar de
behoefte aan het vinden van antwoorden en verklaringen van gebeurtenissen in het leven
(Mackenzie & Baumeister, 2014). De vier behoeften aan betekenis die Baumeister beschrijft
zijn: doelgerichtheid, morele rechtvaardiging, eigenwaarde en competentie.
Doelgerichtheid (purpose): Onder doelgerichtheid verstaat Baumeister dat je je leven en
activiteiten in het heden weet te verbinden met een waardevol iets in de toekomst. Dat kan
zowel gaan om een doel behalen dat buiten jezelf ligt, maar kan ook innerlijke vervulling
betekenen (Derkx, 2011).
Morele rechtvaardiging (moral justification, moral worth): Hieronder wordt verstaan dat
mensen willen ervaren dat hun handelen en manier van leven in morele zin juist is, goed is,
positieve waarde heeft, niet slecht of verwijtbaar is en kan worden gelegitimeerd.
Eigenwaarde (self-worth): Mensen hebben de behoefte zichzelf positief te waarderen. Dat
komt regelmatig neer op het vinden van een of meerdere aspecten waarin men beter is dan
anderen. Het draait hierbij niet alleen om de waarde van wat je doet, maar ook om de waarde
van wie je bent (Derkx, 2011).
Competentie (efficacy, perceived control): Mensen willen denken en geloven dat ze zelf iets
te zeggen hebben over hun leven. Ze willen geloven dat hun leven hen niet zomaar overkomt,
maar dat ze er een zekere mate van controle op uitoefenen, dat hun eigen keuzes en
beslissingen ertoe doen. Controle neemt hierbij de vorm aan van aanpassen aan de omgeving,
of de omgeving aanpassen aan de persoon zelf (Derkx, 2011).
Om een scherper beeld te krijgen van wat een zinvol leven inhoudt vult Derkx de lijst van
Baumeister aan met nog drie zinbehoeften.
Begrijpelijkheid (comprehensibility): De eerste zinbehoefte die Derkx toevoegt baseert hij op
Aaron Antonovsky's theorie over sense of coherence (Derkx, 2011). Mensen hebben de
behoefte om de werkelijkheid waarin ze leven te begrijpen en om gebeurtenissen te verklaren.
Orde scheppen in de chaos van het leven maakt het leven begrijpelijk. Daarnaast biedt het ook
identiteit en continuïteit (Derkx, 2011).
Verbondenheid: De tweede zinbehoefte die Derkx toevoegt ontleent hij aan Adri Smaling en
Hans Alma. In hun poging het begrip zingeving te differentiëren voegen ze een behoefte aan
verbondenheid toe. Hierbij gaat het hen om de behoefte aan contact, vereniging en overgave.
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Het accent ligt hierbij op de gerichtheid op de ander, in plaats van zelfgerichtheid (Smaling en
Alma, 2010).
Transcendentie: Ten slotte beschrijven Smaling en Alma ook nog de behoefte aan
transcendentie. Transcendente is een breed begrip en moeilijk in een zin te omschrijven.
Smaling en Alma (2010) omschrijven het als "het overstijgen van het alledaagse, het voor de
hand liggende, bekende en vertrouwde, het exploreren van het reiken naar het nieuwe, het
andere, het onbekende" (p. 21). Harry Kunneman voegt hier het aspect 'horizontale
transcendentie' aan toe, wat hij omschrijft als "horizontale relaties tussen belichaamde
mensen die zich niet boven elkaar verheffen maar verschil uit kunnen houden en proberen te
verwelkomen" (Kunneman, 2005, p. 74).
Wanneer iemand alle zeven behoeften in zekere mate als bevredigd ervaart kunnen we
aannemen dat diegene het leven hoogstwaarschijnlijk als zinvol ervaart. Wanneer echter een
van de behoeften niet bevredigd is dan zal die persoon dat zeer waarschijnlijk als probleem
ervaren (Derkx, 2011).

2.2.2 Maslow

Uit de zingevingsdefinitie van Derkx kan men afleiden dat dak- en thuislozen op veel van de
beschreven zinbehoeften problemen ervaren. Hulp aan dak- en thuislozen met betrekking tot
zingeving en zinbehoeften is echter een gebied dat in de hulpverlening vaak naar de
achtergrond verdwijnt of zelfs helemaal buiten beschouwing wordt gelaten.
Ook in de literatuur wordt de doelgroep dak- en thuislozen zelden verbonden aan thema's
rondom zingeving. Een aannemelijke verklaring hiervoor is de heersende vooronderstelling
dat dak- en thuislozen niet bezig zijn met zingevende thema's.
Al in 1943 schreef Abraham Maslow zijn 'Theory of human motivation'. Een theorie die
wereldwijd impact had, niet alleen binnen de gedragswetenschappen, maar ook binnen
management- en organisatiestudies heeft Maslow een prominente plek (Kenrick, Griskevicius,
Neuberg, Schaller, 2010).
In zijn theorie bepleit Maslow dat de mens een organisme is dat wordt gecoördineerd door
zijn onbevredigde behoeften. Hij zet hiervoor vijf behoeften boven elkaar: physiological
(fysiologisch), safety (veiligheid), love (liefde), esteem (eigenwaarde) en self-actualisation
(zelfactualisatie). Deze behoeften zijn trapsgewijs opgebouwd, de eerste behoefte moet
vervuld zijn voordat men aandacht kan hebben voor de tweede behoefte (figuur 2) (Maslow,
1943).
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Figuur 2

2.2.3 Maslow vs. Baumeister

Maslow laat het begrip zingeving in zijn theorie buiten beschouwing. Volgens hem is de
hoogst haalbare behoefte zelfactualisatie. Zelfactualisatie omschrijft Maslow als het
verwezenlijken van je potentie: "What a man can be, he must be" (1943, Maslow, p. 382).
Wanneer we echter de zingevingstheorie van Derkx (2011) naast de piramide van Maslow
(1943) leggen, kunnen we concluderen dat zingeving concreet geen plek krijgt in de piramide,
maar impliciet aanwezig is (figuur 3).

Figuur 3

De fysiologische- en veiligheidsbehoeften kun je definiëren als basisbehoeften die binnen de
zinbehoeften van Derkx geen plek hebben. Wanneer we echter de behoeften liefde,
eigenwaarde en zelfactualisatie vergelijken met de zinbehoeften van Derkx dan zijn er een
aantal raakvlakken te zien.
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De behoefte 'liefde' omschrijft Maslow (1943) als de behoefte aan affectie en verbondenheid.
Dat heeft raakvlakken met de zinbehoefte 'verbondenheid', die Derkx omschrijft als "de
behoefte aan contact, vereniging, overgave"(Derkx, 2011, p. 121).
Bij de definitie van de behoefte 'eigenwaarde' maakt Maslow een tweedeling. Ten eerste
omschrijft hij 'eigenwaarde' als het verlangen naar kracht, prestatie, toereikendheid,
zelfvertrouwen, onafhankelijkheid en vrijheid. De andere definitie van 'eigenwaarde' is
volgens Maslow het verlangen naar aanzien. De eerste omschrijving is een verlangen naar
'eigenwaarde' vanuit een intrinsiek perspectief, de tweede een verlangen naar 'eigenwaarde'
vanuit de ogen van anderen. Deze behoefte heeft raakvlakken met de zinbehoeftes
'eigenwaarde' en 'competentie' van Derkx.
Ten slotte beschrijft Maslow de behoefte aan 'zelfactualisatie' als de behoefte aan 'zijn wat je
kan zijn'. Alles uit jezelf halen, leven naar je potentie, alles zijn wat je kan worden. Deze
behoefte heeft raakvlakken met de zinbehoefte 'doelgerichtheid' van Derkx.
Hoewel Maslow in zijn oorspronkelijke piramide 'zingeving' geen plek heeft gegeven, krijgt
zingeving, bekeken vanuit de zingevingstheorie van Derkx, toch een plek binnen de bovenste
drie treden van de piramide.

2.2.4 Maslow versus Dak- en thuisloosheid

De fysiologische behoeften definieert Maslow als de behoeften – in dit geval voedingsstoffen
– die het lichaam nodig heeft om te kunnen functioneren. Wanneer een mens honger lijdt
bestaat er niets anders meer dan de behoefte aan voedzame stoffen. Alle andere behoeften
verdwijnen naar de achtergrond. In zijn artikel uit 1943 schrijft Maslow al dat deze extreme
vorm van honger en uitdroging zeldzaam is. In Nederland komt armoede voor, wat als gevolg
heeft dat sommige mensen niet voldoende geld hebben om voeding te kopen (SCP, 2016).
Voorzieningen zoals een voedselbank en andere maatschappelijke initiatieven zorgen er
echter voor dat in Nederland de extreme honger, waar Maslow over spreekt, vermoedelijk
zelden voorkomt.
Echter, de tweede trede in de piramide is veiligheid (safety). Volgens Maslow voelt een mens
zich veilig wanneer er geen bedreigingen zijn. Een veilige samenleving is er een waar de
inwoners zich niet bedreigd voelen door wilde dieren, extreme weersomstandigheden,
criminaliteit, moord en andere tirannie. Een veilige leefwereld bereikt men wanneer de wereld
om hen heen voorspelbaar is en er geen onverwachte zaken gebeuren. Een basis voor een
veilige leefwereld is een plek om te wonen en financiële en sociale zekerheid (Maslow, 1943).
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Dak- en thuislozen zullen, bekeken vanuit de theorie van Maslow, vastlopen op de behoefte
'veiligheid'. In de wereld van dak- en thuislozen komt meer geweld en criminaliteit voor dan
in de wereld van de gemiddelde Nederlander. Onderzoek in 2012 wijst uit dat 15% van de
dak- en thuisloze respondenten slachtoffer is geweest van een gewelddadig misdrijf. Wanneer
dat vergeleken wordt met de gemiddelde bevolking dan is het grote verschil duidelijk:
daarvan is 5,2% slachtoffer geweest van een gewelddadig misdrijf (Straaten et al., 2012).
Daarnaast kampen dak- en thuislozen met financiële en sociale onzekerheid en een gebrek aan
een vaste woonplek. Op het gebied van veiligheid lopen dak- en thuislozen volgens de
piramide van Maslow dus vast. Door de hiërarchische opbouw van de behoeften zullen daken thuislozen strikt genomen dus bijna nooit behoefte hebben aan liefde, eigenwaarde en
zelfactualisatie, omdat die behoeften pas tevoorschijn komen nadat de fysiologische- en
veiligheidsbehoeften bevredigd zijn.
De theorie van Maslow heeft veel kritiek ontvangen. Niet alleen bij zijn methodologie worden
vraagtekens gezet, maar ook bij de piramide zelf. Maslow zelf heeft de piramide uitgebreid
door er cognitieve en esthetische behoeften aan toe te voegen (1970a, Maslow), en later
religieuze en transcendente behoeften (1970b, Maslow). In 'Motivation and personality'
(1970a, Maslow) trekt hij ook de universaliteit van zijn behoeftehiërarchie in twijfel. Maslow
beschrijft in het licht van dak- en thuislozen een meer interessante hypothese over
zelfactualisatie. Waar Maslow meermalen beschrijft hoe een hogere behoefte pas tevoorschijn
komt wanneer de huidige behoefte bevredigd is, stelt hij vervolgens dat door middel van
frustratie over het niet bereiken van hogere behoeften, die behoeften juist tevoorschijn kunnen
komen zonder dat de huidige behoefte bevredigd is (Maslow, 1970a). Hiermee weerlegt hij
het standpunt dat hij maakt in Theory of human motivation (1943), waar hij nog stelt dat een
hogere behoefte pas tevoorschijn komt nadat de huidige behoefte bevredigd is. Hij benoemt
zelfs dat gemis van een essentiële behoefte betekenis geeft aan je leven. Hij is echter wel van
mening dat dit alleen geldt voor mensen die zelfactualisatie nog niet bereikt hebben.
Deze latere hypothese van Maslow weerlegt de veronderstelling dat dak- en thuislozen de
behoefte aan liefde, eigenwaarde en zelfactualisatie niet ervaren. Deze behoeften zijn zeker
aanwezig, ondanks het niet bevredigen van voorgaande behoeften.
2.2.5. Meer dan bed, bad, brood

Wanneer we de zingevingstheorie van Derkx en de piramide van Maslow naast elkaar leggen
kunnen we concluderen dat dak- en thuisloosheid niet gereduceerd kan worden tot enkel een
woonprobleem. De veronderstelling dat bed, bad en brood bieden genoeg is, is achterhaald. In
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de jaren '80 werd het aantal opvangplaatsen in Nederland uitgebreid. Er werden meer plekken
beschikbaar gesteld voor dak- en thuislozen die bed, bad en brood nodig hadden. Verwacht
werd dat dit als gevolg zou hebben dat het aantal dak- en thuislozen zou verminderen, echter
kijkende naar de cijfers blijkt dat dit niet het geval is (van Doorn, 2004; CBS, 2016). Daaruit
kan geconcludeerd worden dat het probleem meer lagen heeft dan enkel problemen op het
gebied van basisbehoeften. In onderzoek naar dak- en thuislozen komen meer lagen aan bod
dan basisbehoeften. Onder andere profielschetsen, oorzaken van dak- en thuisloosheid,
ontwikkelingsstoornissen en psychische problemen worden belicht. Volgens Van Doorn
(1997) wordt er echter vooralsnog met name vanuit een wetenschappelijk psychologisch
perspectief gekeken waardoor veel lagen van dak- en thuisloosheid niet onderzocht worden.
De veronderstelling dat bed, bad en brood genoeg is, wordt ook bekritiseerd door Heyndrickx
(et al., 2005). Dak- en thuislozen komen vaak in de hulpverlening terecht met de vraag om de
behoeftevervulling van fysiologische- en veiligheidsbehoeften. Achter deze vraag naar
fysieke verzadigdheid en een gevoel van veiligheid, zit echter een persoon die meer behoeften
heeft. Cliënten hebben volgens Andries Baart (2001), geestelijke vader van de
presentietheorie, vooral behoefte aan aanraking, aandacht en erkenning van hun
individualiteit. Het gaat hen om de zoektocht naar zingeving. Het aanbod van hulpverlening
kan daarin echter nauwelijks voorzien. Deze stelling lijkt van toepassing op de dakloze
cliënten. Zij hebben de behoefte aan zingeving. Er wordt echter verondersteld dat ze genoeg
hebben aan de vervulling van de fysiologische- en veiligheidsbehoeften.
Uit deze conclusie volgt logischerwijs de vraag: waarom worden deze behoeften in de
hulpverlening zo summier (h)erkend? Het contact maken met de cliënt, op een ander niveau
dan zijn of haar basisbehoeften is een enorme uitdaging volgens Heyndrickx (et al, 2005) en
Van Doorn (2004). De gekwetstheid van de cliënt, vaak in combinatie met een vermijdende
aard, maakt het echte contact maken – naast het bieden van bed, bad en brood – bijna een
mission impossible.
Volgens Heyndricks (et al., 2005) is echter de oorzaak en het gevolg van deze problematiek
het ontbreken van dialoog. De dialoog is voornamelijk gericht op vervulling van de
basisbehoeften. Wil de hulpverlening meer doen dan het vervullen van de basisbehoeften dan
zal de dialoog niet enkel de basisbehoeften moeten vervullen, maar ook de kwetsbaarheid
bespreekbaar moeten maken. Wordt die kwetsbaarheid niet bespreekbaar gemaakt en wordt
de cliënt achter de hulpvraag niet gezien, dan wordt de cliënt ontkend in zijn verhaal. Harry
Kunneman (geciteerd in Heyndrickx et al., 2005, p. 87) verwoordt dit als volgt:
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"Een narratieve ontkenning die kan voortspruiten uit de confrontatie met
onhanteerbare en onontwarbare 'bestaansknopen', waardoor het eigen levensverhaal
niet verder verteld kan worden. Er is geen binding meer met anderen als de leefwereld
'onteigend' is, de gemeenschappelijkheid is weggevallen en daarmee ook het
draagvermogen. Er is geen onderling gesprek meer, geen discussie, geen samenhang,
maar – en bij thuislozen wel zeer nadrukkelijk – nog slechts een isolement waarin men
vanzelfsprekend niet tot zijn recht komt, waarin men niet meer gehoord wordt, niet
meer gezien als individu, maar op zijn hoogst als tweederangsburger".
2.3 Hulpverlening aan dak- en thuislozen

2.3.1 Schets huidige humanistische geestelijke verzorging

Zoals in het eerste hoofdstuk betoogd bevinden humanistisch geestelijk verzorgers zich voor
zover bekend niet binnen het werkveld van dak- en thuislozen. Humanistisch geestelijk
verzorgers bevinden zich wel in andere werkvelden. Om een helder beeld te krijgen van hoe
de huidige humanistisch geestelijke verzorging zich organiseert, wordt in deze paragraaf een
korte schets gemaakt van de huidige situatie. Deze schetst is gestoeld op de Beroepsstandaard
humanistisch geestelijk begeleiding van het Humanistisch Verbond (Bolsenbroek, Mooren en
Reinders, 2012). Deze beroepsstandaard geldt voor alle werkvelden waarin humanistisch
geestelijk verzorgers zich begeven en geeft daardoor een breed en actueel beeld van de
huidige humanistisch geestelijke verzorging.
Humanistisch geestelijk verzorgers zijn ambtsdragers die de opleiding 'humanistiek' hebben
gevolgd aan de Universiteit voor Humanistiek. De werkvelden waarin ze zich begeven zijn:
justitie, defensie, zorg en binnen zelfstandige praktijken. Het werkveld begint zich uit te
breiden naar politie, jeugdzorg, verslavingszorg en andere instellingen. Het werk van de
humanistisch geestelijk verzorger bestaat uit individuele contacten, groepsbijeenkomsten,
bezinningsbijeenkomsten en presentieactiviteiten. Daarnaast spelen humanistisch geestelijk
verzorgers een rol tijdens vieringen, herdenkingen en andere rituele bijeenkomsten.
De kerndoelen van humanistisch geestelijk verzorgers zijn: begeleiding, humanisering van
organisatie en samenleving en de positionering en ontwikkeling van het beroep. Vanuit deze
kerndoelen zijn kerntaken gerealiseerd, die uitmonden in competenties. De humanistisch
geestelijke verzorgers zijn, afgaand of de beroepsstandaard, in vele werkvelden aanwezig.
Er lijkt echter een echter een gat te zijn voor cliënten die 1) niet in een instelling verblijven en
2) in een instelling verblijven die geen geestelijke verzorging aanbied.
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De eerste groep – cliënten die niet in een instelling verblijven – kunnen geen aanspraak
maken op de humanistisch geestelijke verzorging die binnen instellingen aangeboden wordt.
Outreachende (hulpverlening in de leefomgeving van de cliënt) humanistisch geestelijke
verzorging heeft nog geen vorm gekregen.
De tweede groep die binnen de huidige humanistisch geestelijke verzorging geen plek krijgt is
de groep cliënten die wel binnen een instelling verblijven, maar waar geen geestelijke
verzorging aanwezig is. Dit is een bijzondere situatie, omdat in artikel 6 van de Wet
Kwaliteit, Klachten en Geschillen zorg is vastgelegd dat, indien het 24-uurszorg betreft,
iedere instelling geestelijke verzorging beschikbaar moet stellen, die zoveel mogelijk aansluit
bij de godsdienst of levensovertuiging van de patiënten of cliënten. Deze wet lijkt duidelijk,
maar het is onduidelijk of zorginstellingen deze wet naleven en of ze daarbij een beroep doen
op humanistisch geestelijk verzorgers. Daarmee valt er dus nog een groep buiten de boot.
Daarnaast dient er ook rekening gehouden te worden met de vermaatschappelijking van de
zorg. Oud minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ab Klink geeft in 2010 in een
brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer antwoord op een vraag over geestelijke
verzorging buiten de instelling (Kamerstuk, 2010). De hulpverlening ontwikkelt en verandert.
De laatste jaren is het een belangrijk doel geworden dat cliënten zo lang en zo snel mogelijk
onderdeel zijn en blijven van de maatschappij. Een opname in een 24-uurszorg instelling
wordt zo lang mogelijk vermeden. Dit betekent echter niet dat de behoefte aan geestelijke
verzorging afneemt. Waar dit een probleem veroorzaakt, is bij de financiering. Volgens de
oud minister is een instelling niet verantwoordelijk voor het regelen van extramurale
geestelijke verzorging en dienen geestelijk verzorgers zelf een samenwerkingsverband met
verzekeraars aan te gaan.
Na deze uiteenzetting van de huidige humanistisch geestelijke verzorging kan er
geconcludeerd worden dat humanistisch geestelijke verzorging binnen verschillende
organisaties en instellingen een gevestigde plek heeft. Er is echter een grote groep cliënten
buiten deze organisaties en instellingen die geen toegang heeft tot (humanistisch) geestelijke
verzorging.

2.3.2 Schets huidige geestelijke verzorging aan dak- en thuislozen

Geestelijke verzorging aan dak- en thuislozen wordt in Nederland met name verzorgd door de
diaconie. De diaconie is een onderdeel van de protestantse en/of katholieke kerk die sociaalmaatschappelijke hulp aanbied vanuit de waarden barmhartigheid en gerechtigheid (Kerk in
actie, 2004). Grote steden hebben vaak een diaconaal centrum waar spreekuren gehouden
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worden en mensen met diverse problemen terecht kunnen. De diaconie in Nijmegen heeft
twee keer per week spreekuur voor dak- en thuislozen. Dit spreekuur is laagdrempelig,
waardoor zorgmijders steeds meer in beeld komen (Protestantse Diaconie Nijmegen, 2015).
Behalve sociaal-maatschappelijke hulpverlening hebben diaconieën vaak een geestelijk
verzorger – vaak 'straatpastor' genoemd – in dienst. Straatpastors kunnen echter ook onderdeel
zijn van andere christelijke organisaties.
In een interview vertelt straatpastor Wieke de Wolf over hun werkwijze (Crijns, 2007). Deze
straatpastors werken via de presentietheorie en hebben niet allemaal een inloop of kantoor. Ze
werken op de plekken waar dak- en thuislozen samenkomen. Straatpastor Mariëtte
Brekelmans sluit hierop aan en vertelt letterlijk op de straat te werken. Ze heeft wel een
spreekuur, zodat mensen haar ook kunnen opzoeken indien nodig. De focus van hun werk ligt
echter op straat. Ze benadrukken in hun werk het belang van 'er zijn' voor dak- en thuislozen,
onvoorwaardelijk (Crijns, 2007). De straatpastor in Nijmegen benoemd in het jaarverslag van
2016 hoe op straat de ontmoeting plaatsvindt met de dak- en thuislozen, van waaruit
voorzichtig een vertrouwensband opgebouwd kan worden (Het Kruispunt, 2016).

2.3.3 Schetst huidige hulpverlening aan dak- en thuislozen

Zoals kort beschreven in het eerste hoofdstuk vraagt begeleiding aan dak- en thuislozen om
een andere benadering. Eind jaren negentig begint outreachend werken binnen de
hulpverlening een steeds bekendere methode te worden. Sumerlin en Privette schrijven in
1994 over de obstakels in hulpverlening aan dak- en thuislozen, met name hoe dak- en
thuislozen een vergroot wantrouwen hebben naar hulpverleners. Daarbij zijn ze door hun
grillige leefstijl regelmatig niet bereikbaar. Cohen en Marcus (geciteerd in Rowe, Huge &
Fisk, 1996, p. 555) sluiten hier bij aan en schrijven over 'meeting the client where he is' zowel
letterlijk als figuurlijk.
Het eerste contact leggen met dak- en thuislozen is een opgave. Een van de redenen hiervoor
is dat dak- en thuislozen, meer dan andere mensen die met de hulpverlening te maken hebben,
moeite hebben met hulp vragen.
Lia van Doorn (2004) heeft onderzoek gedaan naar de redenen van dak- en thuislozen om
geen gebruik te maken van reguliere hulpverleningsinstellingen. Het beeld dat dak- en
thuislozen hebben van reguliere hulpverleningsinstellingen blijkt een grote reden te zijn om
deze instellingen te vermijden. Persoonlijke slechte ervaringen, of slechte ervaringen van
bekenden zorgen ervoor dat ze deze instellingen liever mijden. Die persoonlijke ervaringen
kunnen ervaringen zijn met slechts één hulpverlener, die vervolgens geprojecteerd wordt op
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alle hulpverleners en instanties. Ook mislukte opnames in een psychiatrische- of
verslavingskliniek kunnen ten grondslag liggen aan dit vermijdingsgedrag. Dergelijke
ervaringen kunnen een gevoel van 'uitbehandeld zijn' teweeg brengen, waardoor elk nieuw
hulpverleningsaanbod afgeslagen wordt (van Doorn, 2002).
Daarnaast is voor veel dak- en thuislozen het verlies van autonomie een reden om
hulpverlening te vermijden. Zij blijven het liefst uit het zicht van hulpverleners en instellingen
zodat ze niet het risico lopen hun autonomie te verliezen (van Doorn, 2004).
Wanneer het eerste contact tussen hulpverlener en cliënt gelegd is, doen er zich nieuwe
complicaties voor. Volgens Van Doorn (2004) is dat vooral te wijten aan een botsende
werkelijkheidsopvatting tussen het perspectief van de institutie en het perspectief van de
daklozen.
Een eerste complicatie is het feit dat daklozen niet voldoen aan de kenmerken van de in 1964
door William Schofield geïntroduceerde term YAVIS cliënt: Young, Attractive, Verbal,
Intelligent, Successful. Door de complexiteit aan hulpvragen die een dakloze heeft, worden de
mogelijkheden van de hulpverlener overschreden, wat een gevoel van machteloosheid
oproept. Daarbij voldoet een deel van de dak- en thuislozen aan tegenovergestelde kenmerken
van de YAVIS cliënt: ze laten vaak claimend, eisend of agressief gedrag zien.
Begeleiding aan dak- en thuislozen vraagt dus om een andere benadering. Volgens Van Doorn
(2004) ligt de nadruk binnen de hulpverlening op de zelfredzaamheid van de cliënt. Wanneer
een cliënt hulp wil, dan is hij of zij verantwoordelijk voor het leggen en onderhouden van het
contact. Dat heeft tot gevolg dat dak- en thuislozen die niet uit eigen beweging hulp vragen,
geen hulp ontvangen. Wanneer een dakloze wel hulp ontvangt, wordt er verwacht dat hij toont
dat hij gemotiveerd is en zich aan de afspraken houdt. De dakloze dient zijn eigen hulpvraag
te formuleren, het liefst een die binnen de mogelijkheden van het zorgaanbod van de instelling
liggen. Ten slotte wordt er gevraagd dat de hulpvraag zich enkel voordoet binnen
kantooruren, vaak tijdens een spreekuur. Voldoet een dakloze niet aan deze eisen, dan wordt
hij al snel uit de caseload gezet. Kortom, de eisen die binnen de reguliere hulpverlening aan
cliënten worden gesteld zijn vaak hoog, en niet haalbaar voor de dak- en thuislozen (van
Doorn, 2004).
Sumerlin en Privette (1994) sluiten met hun onderzoek naar een humanistisch
benaderingsmodel aan bij Van Doorn. Volgens Sumerlin en Privette stelt de begeleiding van
dak- en thuislozen, hulpverleners regelmatig voor een uitdaging. Dak- en thuislozen hebben te
maken met problemen op alle gebieden. De combinatie van verschillende psychische
aandoeningen en in de meeste gevallen ook een alcohol en/of drugsverslaving maakt het
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begeleiden van deze doelgroep een uitdaging. Net als Van Doorn (2004) schrijven Sumerlin
en Privette (1994) ook dat er binnen de hulpverlening geen alomvattend begeleidingsmodel is
in de begeleiding en behandeling van dak- en thuislozen.
Sumerlin en Privette (1994) doen in hun onderzoek een aanzet tot het creëren van een
humanistisch model in de begeleiding aan dak- en thuislozen. Volgens de humanistisch
psycholoog Carl Rogers is 'contact' de eerste en belangrijkste basisconditie in het
therapeutisch proces. Deze basisconditie is in de begeleiding aan dak- en thuislozen al meteen
een enorme uitdaging. Sumerlin en Privette leggen er dan ook net als Van Doorn de nadruk op
dat de hulpverlener in dit geval het eerste contact zal moeten leggen.
Dit sluit aan bij een groot deel van de taken en competenties uit de Beroepsstandaard
humanistisch geestelijk begeleiding (Bolsenbroek, Mooren en Reinders, 2012), maar met
name bij kerndoel 2.3.1. 'Initiëren van contacten door middel van presentieactiviteiten' en
competentie 18 'Laagdrempelig: kan zowel praktisch als inhoudelijk bereikbaar, toegankelijk
en begripvol zijn naar cliënten'.

2.3.4 Outreachende hulpverlening

Hoewel dak- en thuislozen binnen het werkgebied van de humanistisch geestelijke verzorger
nog geen plek hebben, ontvangt deze doelgroep van verschillende instanties wel
hulpverlening. Echter, ook de maatschappelijke opvang, psychiaters, artsen en andere
hulpverleners liepen tegen het probleem aan dat deze groep te 'vangen' is (Ng & McQuistion,
2004). De hulpverlening is voor een groot deel ingesteld op mensen die uit eigen initiatief
hulp zoeken, en daar hun verantwoordelijkheid in nemen. Echter, zoals in vorige paragraaf
beschreven, werkt deze manier van hulpverlening in veel gevallen niet voor de doelgroep daken thuislozen.
Het contact met dak- en thuislozen en de hulpverlening die ze ontvangen wordt daarom vaak
met behulp van outreachende zorg vorm gegeven. Outreachende zorg sluit aan bij de
ambulantisering in de zorg. Steeds meer cliënten ontvangen hun zorg thuis, in plaats van in
een instelling. Outreachende zorg wordt in tegenstelling tot ambulante zorg desnoods
ongevraagd verleend. De term die outreachende zorg krijgt verschilt per sector. Zo spreekt
men bijvoorbeeld over interventieteams, (F)ACT of bemoeizorg (van Doorn, van Etten &
Gademan, 2013). Hoewel de benaming van deze methode kan verschillen is het uitgangspunt
hetzelfde: men gaat naar de cliënt toe in plaats van andersom, en een hulpvraag vanuit de
cliënt is geen voorwaarde. De outreachende zorg aan dak- en thuislozen heeft als startpunt de
straat, hun leefwereld. Vanuit daar wordt op basis van vertrouwen een goede verstandhouding
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opgebouwd, met als doel de cliënt uiteindelijk te betrekken in de noodzakelijke hulpverlening.
Dit proces kan weken tot jaren duren (Ng & McQuistion, 2004). Net als Van Doorn (2004)
benadrukken Ng en McQuistion (2004) dat een groot deel van de dak- en thuislozen slechte
ervaringen hebben met de hulpverlening. Het is daarom van belang dat het initiatief bij de
hulpverlening ligt, en dat het contact zorgvuldig wordt aangegaan en onderhouden.
Outreachende zorg werpt in de begeleiding aan dak- en thuisloze zijn vruchten af. Er zijn
echter wel enkele aandachtspunten die in deze methode van belang zijn. Outreachend werken
bevindt zich in het grijze gebied tussen vrijwillige en onvrijwillige hulpverlening (van Doorn,
van Etten & Gademan, 2013). Het is van belang dat hulpverleners regelmatig reflecteren op
hun handelen en de verantwoordelijkheid en autonomie van de cliënt altijd in zicht houden.
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3.0 Methodologie en onderzoeksopzet
3.1 Kwalitatief empirisch onderzoek

Dit onderzoek is kwalitatief empirisch, wat betekent dat de werkelijkheid (empirie) op een
kwalitatieve manier onderzocht wordt.
Hennie Boeije (2008) geeft de volgende definitie van kwalitatief onderzoek:
"In kwalitatief onderzoek richt de vraagstelling zich op onderwerpen die te maken
hebben met de wijze waarop mensen betekenis geven aan hun sociale omgeving en hoe
ze zich op basis daarvan gedragen. Er worden onderzoeksmethoden gebruikt die het
mogelijk maken om het onderwerp vanuit het perspectief van de onderzochte mensen
te leren kennen met het doel om het te beschrijven en waar mogelijk te verklaren" (p.
27).
Jennifer Greene (2007) sluit hierop aan. In tegenstelling tot kwantitatief onderzoek richt
kwalitatief onderzoek zich op de lived human experience (geleefde ervaring). Het perspectief
van deze geleefde ervaring van mensen, en het begrijpen en interpreteren daarvan, vormen het
primaire doel van kwalitatief onderzoek. Een belangrijk uitgangspunt van kwalitatief
onderzoek is 'betekenisgeving'. In kwalitatief onderzoek wordt er vanuit gegaan dat mensen
betekenis geven aan verschijnselen in hun sociale omgeving. Die betekenissen worden in de
alledaagse interactie uitgewisseld en vanuit die uitwisseling wordt een sociale werkelijkheid
geconstrueerd (Boeije, 2008).
Naast betekenisgeving is in de kwalitatieve traditie 'begrijpen' een belangrijk kernwoord. Die
twee woorden vormen samen de kern van kwalitatief onderzoek. Door betekenis te geven aan
de verschijnselen en ervaringen in en om de mens probeert de mens die verschijnselen en
verklaringen te begrijpen. Het gedrag dat de mens vertoont kan dus voor een groot deel
verklaard worden vanuit die betekenissen (Boeije, 2008). Doordat een onderzoeker vanuit zijn
eigen sociale werkelijkheid betekenis geeft aan de data die hij verzamelt, wordt kwalitatief
onderzoek vaak 'interpretatief' onderzoek genoemd. De onderzoeker interpreteert de data en
schrijft aan de hand daarvan zijn conclusie. Deze vorm van kwalitatief onderzoek past dan
ook goed in de interpretatieve wetenschappelijk traditie. De filosoof Wilhelm Dilthey maakte
in de 19e eeuw het onderscheid tussen verklaren en begrijpen. Volgens Dilthey was verklaren
geschikt voor de natuurwetenschappen, maar niet voor de geesteswetenschappen. We kunnen
mensen niet verklaren, enkel proberen te begrijpen (Delanty en Strydom, 2003).
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Een kenmerk van kwalitatief onderzoek is dat de onderzoeksvraag open en breed is en dat er
relatief weinig voorkennis aanwezig is (Baarda, 2014). In dit geval is er, vanwege het niet
bestaan van humanistisch geestelijke verzorging aan dak- en thuislozen, erg weinig
voorkennis. De resultaten zullen daarom vooral beschrijvend van aard zijn.
Wanneer er weinig tot geen voorkennis is over het te onderzoeken onderwerp, zoals in dit
onderzoek, spreekt men ook wel van exploratief/verkennend onderzoek. Exploratief
kwalitatief onderzoek is flexibel en reageert op hetgeen wat tijdens het onderzoek naar boven
komt drijven (Greene, 2007). Tijdens kwalitatief onderzoek ben je dus constant bezig met je
onderzoek aanpassen en bijschaven en werk je van data naar theorie en weer terug, net zolang
totdat je een gefundeerde beschrijving van je resultaten hebt kunnen geven.
3.2 Onderzoekspopulatie

De onderzoekspopulatie betreft dak- en thuislozen en voormalig dak- en thuislozen. Hoewel
dit klinkt als een afgebakende groep loopt de definitie van dak- en thuislozen in de theorie erg
uiteen. In het theoretisch kader is daarom gekozen voor één definitie, die tegemoet komt aan
de veelzijdigheid van de populatie, en tevens internationaal wordt gebruikt (Deben et al,
1997).
Deze definitie splitst de groep dak- en thuislozen in 3 groepen: feitelijk daklozen, residentieel
dakloze en marginaal gehuisvesten. Feitelijk daklozen zijn degene die voor langere tijd een
zwervend bestaan leiden en af en toe slechts enkele nachten onderdak hebben. Residentieel
daklozen maken gedurende langere tijd gebruik van residentiële huisvesting zoals een dag- en
nachtopvang, beschermd wonen of een sociaal pension. Marginaal gehuisveste is de groep
daklozen die bijvoorbeeld slapen in een kraakpand, caravan of tent. Het belangrijkste
kenmerk van deze groep is dat ze zonder pardon op straat gezet kunnen worden
(Gezondheidsraad, 1995).
Naast de populatie dak- en thuislozen bestaat de onderzoekspopulatie ook uit voormalig daken thuislozen. Mensen die in hun verleden dakloos zijn geweest kunnen een interessante bron
van informatie zijn. Ze kunnen vanuit hun positie reflectief terugkijken op de periode dat ze
dak- en thuisloos waren. Doordat ze op dit moment niet meer midden in die situatie zitten,
kunnen de interviews met voormalig dak- en thuislozen waardevolle data opleveren.
De respondenten zijn geselecteerd aan de hand van zelfselectie en convenience sampling
(sneeuwbal). Dat betekent dat ik via verschillende kanalen de (eventuele) respondenten heb
gevraagd deel te nemen aan dit onderzoek. Respondenten konden zichzelf aanmelden, of –
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indien het residentieel daklozen betreft – via de begeleiding aangeven dat ze mee wilden
doen. Daarnaast heb ik mijn eigen professionele netwerk kennis laten nemen van de
respondenten die ik zoek. Daarop heb ik via sneeuwbal sampling het benodigd aantal
respondenten vergaard (Boeije, 2005). De respondenten verblijven allemaal in Nijmegen
momenteel.
Het aantal respondenten heb ik laten afhangen van de lengte van de interviews. Uit ervaring
weet ik dat er een kans bestaat dat niet iedere dakloze de tijd en rust heeft om 45 tot 60
minuten geïnterviewd te worden. Daarom heb ik na ieder interview ingeschat hoeveel
respondenten ik nog nodig had. De respondent ontvingen na afloop van de interviews een
vergoeding van vijf euro.
3.3 Dataverzameling: Interviews

De dataverzameling in kwalitatief onderzoek was open en flexibel. Daardoor bleef er ruimte
voor onvoorziene en ongeplande verschijnselen en gebeurtenissen (Maso & Smaling, 2004).
Een deel van de data voor dit onderzoek heb ik verkregen via het houden van kwalitatieve
interviews. Bij kwalitatieve interviews ligt de focus niet alleen op het onderzoeksdoel, maar
ook op de interactie met de respondent. De interviewer probeert het interview goed te laten
verlopen door aan te sluiten op de behoefte van de respondent (Boeije, 2005).
De interviews waren semigestructureerd en volgden via het riviermodel. Dit betekent dat de
vragen en antwoorden niet vastlagen, maar de onderwerpen wel. Het riviermodel betekent dat
verschillende stromingen samen zullen komen in een rivier waar zij één stroom vormen die
zich eventueel opnieuw opsplitst en samenkomt. Het draait erom dat een stroom gevolgd
wordt, waar hij ook heen voert (Evers, 2007). Een beginvraag zorgt voor stroming in een
interview, waarna de interviewer de respondent zal volgen waar hij heen gaat. Is een stroom
uitputtend behandeld, dan stelt de interviewer een vervolgvraag (Evers, 2007).
Het riviermodel is bedoeld om diepte aan te brengen in een interview. Vervolgvragen dienen
zich vanzelf aan, maar om enig houvast te hebben is er een topiclist opgesteld. De topiclist
bestaat uit begrippen, zogeheten sensitizing concepts. Sensitizing concepts zijn
richtinggevende begrippen die voortkomen uit de literatuurstudie in hoofdstuk twee (Boeije,
2006). Onderwerpen en begrippen worden gestructureerd in deze topiclist, die als leidraad
fungeert in de interviews (bijlage 1). Met behulp van deze lijst heb ik de respondenten vragen
gesteld, waardoor ik de benodigde data hoopte te verkrijgen. De hoofdonderwerpen lagen dus
vast, maar door te interviewen via het riviermodel bleef er ruimte voor flexibiliteit in het
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interview. Dat bood ruimte om langer stil te staan bij een bepaald onderwerp, door te vragen
of eventueel nieuw aangedragen onderwerpen te bevragen (Baarde, de Goede en van der
Meer-Middelburg, 2007).
De interviews zijn opgenomen en daarna getranscribeerd, waarop data-analyse volgde.
3.4 Dataverzameling: Vignetten

Naast de data die de interviews opgeleverd hebben, is een deel van de data voortgekomen uit
het gebruik van vignetten tijdens de interviews.
Een vignet is een kort (doorgaans geschreven) verhaal of scenario, waarna de respondent
wordt uitgenodigd te reageren (Renold, 2002). Een vignet ligt meestal dicht bij de leefwereld
van de respondent. Renold en Barter (1999) benoemen drie doelen van het gebruik van
vignetten:
1) Onderwerpen binnen een bepaalde context onderzoeken
2) De overtuigingen van de respondent naar voren krijgen
3) Een minder persoonlijke, en daarmee een minder bedreigende methode bieden om
gevoelige kwesties te onderzoeken.
Daar voegen ze nog aan toe dat vignetonderzoek de respondent de kans geeft om een situatie
te omschrijven in eigen woorden.
Het gebruik van een vignet in plaats van, of naast, interviews heeft een aantal voordelen.
Vignetten kunnen complexe kwesties aankaarten die in een interview soms veel tijd vergen
voordat deze kwesties naar voren komen. Daarnaast is een vignet zeer geschikt om gevoelige
onderwerpen aan te snijden. Doordat het vignet een herkenbare – maar niet direct op de
persoon gerichte – situatie schetst creëert het een zekere afstand. Die afstand zorgt ervoor dat
de respondent met meer veiligheid over situaties kan praten die aan zijn/haar eigen
kwetsbaarheid raken (Richman & Mercer, 2002; Barter & Renold, 1999). Niet alleen afstand
tussen respondent en de situatie, maar ook een zekere afstand tussen respondent en
interviewer zorgt voor veiligheid en een rustpunt (Renold, 2002). Een vignet geeft de
respondent de tijd om even te lezen, na te denken en stil te zijn, wat een welkome afwisseling
in een interview kan zijn.
Het vignet geeft de respondent de ruimte om te ontdekken welke betekenis een bepaalde
kwestie voor hem/haar heeft (Finch, 1987). Daarbij introduceert deze vignettechniek in
tegenstelling tot interviews een marco-niveau aan de respondenten. Doordat de respondent
een scenario krijgt om over na te denken dient de respondent het niet enkel bij zichzelf te
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houden, maar ook na te denken over een breder perspectief. Vignetten kunnen dan ook
ingezet worden aan het begin van een interview, of juist aan het eind om het interview van het
individuele naar het brede te trekken (Renold, 2002).
Gebruik maken van de vignettechniek, naast semigestructureerde interviews, heeft dus
voordelen. In het geval van dit onderzoek vormen de gevoeligheid van het onderwerp en de
culturele overtuiging van de doelgroep de motivatie om naast interviews ook vignetten in te
zetten. Zingeving kan een gevoelig en kwetsbaar onderwerp zijn. Zingeving raakt aan je
overtuigingen, ervaringen en motivaties. Kortom, zingeving raakt aan je fundament, aan
datgene waar jij je leven op hebt gebouwd. Dat fundament is kwetsbaar, en willen mensen
beschermen. Door een vignet kunnen de respondenten enige afstand bewaren tot die
kwetsbaarheid. Het vignet zet ze in een positie waarin ze zelf kunnen bepalen in welke mate
ze die kwetsbaarheid willen tonen. Daarnaast biedt dit vignet inzicht in de overtuiging die
heerst binnen de groep dak- en thuislozen met betrekking tot de onderzoeksvragen over
zingeving. Het vignet dwingt ze in zekere mate om niet alleen vanuit hun eigen behoefte te
beredeneren, maar hierin ook de behoefte van hun mede dak- en thuislozen mee te nemen.
Het betrekken van het vignet op een ander vraagt een zekere mate van empathie en
verbondenheid met andere dak- en thuislozen. Er heerst een veronderstelling dat dak- en
thuislozen een onvermogen hebben tot het aangaan van sociale contacten. Van Doorn (1997)
concludeert na een longitudinale studie naar dak- en thuisloosheid daarentegen dat de
verbondenheid tussen dak- en thuislozen sterk is. Door het gebrek aan privacy en een sterk
gevoel van lotsverbondenheid hebben dak- en thuislozen vaak een hele sterke verbondenheid.
Die verbondenheid probeer ik door middel van de vignetten aan te spreken.

3.4.1 Ontwikkeling

Vignetten zijn er in vele vormen. Ze zijn doorgaans geschreven, maar sommige onderzoekers
hebben ook audiovisuele vignetten ingezet. Ook de lengte van een vignet verschilt in ieder
onderzoek.
De manier waarop je een vignet moet ontwikkelen wordt uitgebreid besproken in de
literatuur. Bradbury-Jones, Taylor & Herber (2012) hebben gepoogd dit spectrum aan
literatuur samen te vatten in vier overwegingen die een onderzoeker mee kan nemen in het
ontwikkelen van een vignet: data, format, realiteit en congruentie.
Het eerste punt in de ontwikkeling van een vignet is het bepalen vanuit welke data je het
vignet gaat ontwikkelen. Een vignet kan ontwikkeld worden vanuit literatuur, eerder
onderzoek, eigen ervaring of vanuit eerdere data uit je eigen onderzoek. In het geval van dit
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onderzoek zijn de vignetten geschreven vanuit eigen ervaring, en de literatuur die ik heb
gebruikt in mijn theoretisch kader geschreven.
Het tweede punt is het format van de vignet. Met format wordt hier de praktische vorm van
het vignet bedoeld. In het geval van dit onderzoek is het format een uitgeprint vignet. Indien
een respondent niet kan lezen zal het vignet voorgelezen worden.
Overweging drie is 'realiteit'. Bij het schrijven van een vignet moet je overwegen of je een
hypothetische of echt gebeurde situatie gaat gebruiken. Wanneer je als onderzoeker een
situatie gebruikt die echt gebeurd is, dien je rekening te houden met privacy. Ik gebruik in dit
onderzoek hypothetische vignetten. Het zijn echter wel situaties die raken aan de leefwereld
van de respondent.
Het laatste punt is 'congruentie'. Dit punt draait om het in balans brengen van je vignet. Wordt
het vignet een complex of simpel verhaal? Formele of informele taal? Gedetailleerd of globaal
(Bradbury-Jones, Taylor & Herberg, 2002)? Dit balanceren is een lastige stap in het maken
van een vignet. In het schrijven van de vignetten heb ik met name rekening gehouden met de
diversiteit in opleidingsniveau. In de vignetten heb ik een middenweg gezocht zodat het een
goed te begrijpen vignet is, zonder af te doen aan de complexiteit van het onderwerp
zingeving.
De vignetten die naar aanleiding van deze overweging zijn geschreven staan in kolom 1.
Vignet 1
Meneer R. is 48 jaar. Hij is gescheiden en heeft 3 kinderen van 12, 16 en 18. Door zijn alcoholprobleem is zijn
vrouw 5 jaar geleden van hem gescheiden, waarop hij nog meer begon te drinken. Daardoor is hij op straat
geraakt. Na 2 maanden op straat te hebben geleefd, verblijft hij nu al 5 maanden in een dag- en nachtopvang.
Hij staat op de wachtlijst voor een afkickkliniek
De laatste twee maanden heeft meneer R. een leeg gevoel. Hij wil niet meer naar de afkickkliniek omdat hij zich
afvraagt wat zijn leven nog voor zin heeft. Hij komt zijn afspraken niet na en ligt voornamelijk de hele dag met
zijn hoofd op tafel te slapen.
Vignet 2
Mevrouw J. is 33 jaar. Ze is al sinds haar 25e met periodes dakloos. Momenteel verblijft ze al 2 jaar in een dagen nachtopvang. Mevrouw J. heeft aangegeven behoefte te hebben aan een persoonlijke gesprek, omdat ze
veel heeft meegemaakt. Ze wil niet met een psycholoog praten maar wel met de zingevend begeleider. De
zingevend begeleider heeft al verschillende keren een afspraak met haar gemaakt op zijn kantoor waar ze niet
kwam opdagen.
Kolom 1
Kolom 1
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3.4.2 Knelpunten vignetten

Rhidian Hughes (1998) benoemt een belangrijk aandachtspunt in het gebruik van vignetten:
het verschil tussen should en would. Er is een groot verschil tussen wat de respondent denkt
dat moet (should) gebeuren en wat er daadwerkelijk gebeurt (would). Het is belangrijk om je
te realiseren dat respondenten deze twee in hun antwoord over een vignet door elkaar kunnen
halen.
3.5 Data analyse: open, axiaal en selectief coderen

De data die voortvloeit uit de interviews en vignetten is ongestructureerd. Door middel van de
data analyse is structuur aangebracht in de data. De structuur is aangebracht met behulp van
coderen. Door middel van coderen is er met behulp van codes een onderscheid aangebracht in
de verschillende thema's en categorieën die de data hebben opgeleverd (Boeije, 2005). In dit
onderzoek is er eerst open gecodeerd. Bij deze open codering is er nog nauwelijks beoordeeld
of de data relevant is, maar is de data zorgvuldig gelezen en ingedeeld in fragmenten. Naar
aanleiding van deze open codering is er een codeboom opgesteld, waarin de data
overzichtelijk gemaakt is in verschillende begrippen. De codes die gebruikt zijn om de data te
labelen komen voort uit de woorden die respondenten zelf gebruiken en de literatuur uit het
theoretisch kader (Boeije, 2005).
De codes die na de open codering ontstaan zijn, zijn opnieuw gecodeerd worden door middel
van axiaal coderen. Bij axiaal coderen wordt er, in tegenstelling tot open codering,
voornamelijk geredeneerd vanuit de codes naar de gegevens. Hierdoor worden de codes uit de
open codering geordend. De codeboom is opnieuw bekeken en codes die overlappen zijn
samengevoegd. Ook zijn codes die over hetzelfde thema gingen gegroepeerd in familiecodes.
Bovenaan een familiecode staat de hoofdcode, waarna deze zich uitsplitst in subcodes. In deze
fase van de analyse zijn niet belangrijke thema's en codes afgevallen.
Na het axiaal coderen zijn de data weer gestructureerd door middel van selectief coderen.
Tijdens het selectief coderen worden er verbanden gelegd tussen de verschillende codes en
wordt er gekeken welke thema's aansluiten bij de vraagstelling en literatuur en welke data
opvallend is. De data die niet relevant zijn verdwijnen in deze fase van het onderzoek (Boeije,
2005).

40

3. Methodologie en onderzoeksopzet

3.6 Kwaliteit onderzoek
Kwalitatief onderzoek heeft een flexibel karakter. Dit heeft als voordeel dat er ruimte is voor
onvoorziene en ongeplande verschijnselen (Maso & Smaling, 2004). Deze flexibiliteit vraagt
echter wel van de onderzoeker om uitgebreid stil te staan bij de kwaliteit van het onderzoek.
De kwaliteit van een onderzoek wordt gewaarborgd door middel van betrouwbaarheid,
validiteit en een sterk bewustzijn van de rol van de onderzoeker. In deze paragraaf wordt de
manier waarop deze begrippen gewaarborgd zijn in dit onderzoek uiteengezet.

3.6.1 Betrouwbaarheid

Betrouwbaarheid in een onderzoek bestaat uit de afwezigheid van toevallige onsystematische
vertekeningen van het object van de studie (Maso & Smaling, 2004). Kort geformuleerd is
een onderzoek betrouwbaar wanneer men hetzelfde verschijnsel met hetzelfde meetinstrument
meet, wat tot dezelfde waarneming leidt (Boeije, 2005). Doordat in kwalitatief onderzoek het
verschijnsel bijna altijd aan verandering onderhevig is, spreken Maso en Smaling (2004) over
een virtuele betrouwbaarheid: door een uitgebreide rapportage kan het onderzoek nog een
keer herhaald worden, maar men kan nooit met zekerheid zeggen dat het verschijnsel niet
veranderd is.
In dit onderzoek is de virtuele betrouwbaarheid door middel van verschillende technieken
gewaarborgd. Ten eerste is er regelmatig gebruik gemaakt van inter-rater reliability (Boeije,
2005). In verschillende stadia van het onderzoek hebben studiegenoten hoofdstukken gelezen
en becommentarieerd. Na de fase van open coderen hebben twee personen, een die met de
doelgroep werkt en een die niet bekend is met de doelgroep, de codes bekeken en
becommentarieerd. Na afloop van de analyse heb ik hen kritische vragen laten stellen over de
data, om de kwaliteit van de analyse te vergroten.
Naast deze inter-rater reliability zijn de interviews opgenomen, waardoor de interviews
meerdere malen beluisterd konden worden. De interviews zijn uitgetypt volgens de
persvationist-benadering (Boeije, 2005), wat betekent dat de interviews zo letterlijk mogelijk
getranscribeerd zijn, waardoor de boodschap van de respondent behouden blijft. Tijdens de
analyse is het programma Atlas.ti gebruikt, die de ruimte geeft om codes in allerlei verbanden
te brengen of fragmenten nieuwe codes te geven, wat de kans op fouten verkleint (Maso &
Smaling, 2004). De externe betrouwbaarheid wordt gewaarborgd door een zo duidelijk
mogelijke weergave van het onderzoek in deze rapportage.
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3.6.2 Validiteit

Validiteit betekent dat een onderzoek vrij is van systematische vertekeningen (Maso &
Smaling, 2004). Om deze systematische vertekeningen te voorkomen, is er gebruik gemaakt
van twee methodes in de dataverzameling: interviews en vignetten. Deze methodische
triangulatie vergroot de interne validiteit van een onderzoek. Daarbij is de interne validiteit
verhoogd door het bijhouden van memo's tijdens de analyse over wat beschrijvingen en wat
interpretaties zijn en is er overleg gepleegd met peers, waarbij de peers kritische vragen
stelden over de data (Maso & Smaling, 2004). Daarbij is er tijdens de interviews continu
gestreefd naar een dialogische relatie met respondenten.
De externe validiteit (generaliseerbaarheid) is vergroot door zorg te dragen voor diversiteit in
de groep respondenten. Zowel mannen als vrouwen zijn geïnterviewd met verschillende
leeftijden. Op een bepaald punt zijn er bewust alleen nog maar respondenten onder de 30
geïnterviewd zodat de diversiteit onder de groep respondenten gewaarborgd bleef. Door
middel van doelgericht steekproeftrekken zijn deze respondenten bereikt (Maso & Smaling,
2004).
3.6.3 Rol van onderzoeker

Om de kwaliteit van een onderzoek te vergroten is het belangrijk dat je je als onderzoeker
bewust bent van de rol die je als onderzoeker hebt.
Kenmerk van kwalitatief onderzoek is dat je als onderzoeker je eigen instrument bent (Maso
& Smaling, 2004). Je interviewt, analyseert en interpreteert de data. Volledige objectiviteit is
uitgesloten, als interviewer ben je nooit blanco of onbevooroordeeld. De ervaring, kundigheid
en kennis van de onderzoeker over het onderwerp is van invloed op de data, met name in de
analysefase. In dit onderzoek is het onderwerp gekozen vanuit een persoonlijke interesse van
de onderzoeker. De ervaring die de onderzoeker heeft in het werken met de doelgroep heeft
met name tijdens de interviews voordelen gehad. Veel dak- en thuislozen spreken in een
bepaald jargon, waarmee de onderzoeker bekend is. Daarnaast is de onderzoeker bekend met
de leefstijl van dak- en thuislozen, waardoor de onderzoeker niet werd afgeschrikt door de
heftige verhalen die dak- en thuislozen soms vertellen. Deze ervaring met de doelgroep heeft
echter ook valkuilen. De bekendheid die de onderzoeker heeft met de leefwereld van dak- en
thuislozen kan ervoor zorgen dat bepaalde onderwerpen niet genoeg uitgediept worden,
vanwege de voorkennis van de onderzoeker. Tijdens de interviews is getracht dit te
voorkomen door een houding van het 'niet weten' aan te nemen en respondenten te
interviewen die de onderzoeker niet kent. Tijdens de interviews heeft de onderzoeker niet
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benoemd in de maatschappelijke opvang te werken, waardoor zoveel mogelijk voorkomen
werd dat respondenten informatie niet vertelden in de veronderstelling dat de onderzoeker het
al weet.
Met name tijdens de interpretatie van de data is een vergrote subjectiviteit in een bepaalde
gewenste richting een valkuil waar men zich bewust van moet zijn. Om deze subjectiviteit te
verkleinen is er op verschillende momenten gebruik gemaakt van inter-rater reliability
(Boeije, 2005).
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4.0 Resultaten
In dit hoofdstuk worden de resultaten weergegeven die voortgekomen zijn uit de data-analyse.
Nadat de interviews zijn afgenomen en getranscribeerd, zijn de transcripten eerst open
gecodeerd. Aan deze open codering is veel aandacht besteed en er zijn met name inductieve,
in-vivo codes gebruikt, die rechtstreeks voortkomen uit de tekst zodat de betekenis van de
tekst zo min mogelijk verloren gaat. Na deze eerste open codering zijn er 363 codes ontstaan.
Deze codes zijn in de tweede codeerfase, het axiale coderen, gestructureerd. Codes die
overlapten met elkaar zijn samengevoegd en de sensitizing concepts zijn gebruikt om codes te
groeperen en fragmenteren te interpreteren. De codes die door middel van de sensitizing
concepts zijn ontstaan zijn de deductieve, constructed codes. Vanwege het exploratieve
karakter van het onderzoek zijn er ook een aantal nieuwe codes komen bovendrijven. Met de
66 codes die ontstaan zijn na de axiale codering, is een codeboom gemaakt om de codes te
structureren (figuur 5).
Tot slot is er in de fase van selectief coderen gezocht naar verbanden tussen de codes en
opmerkelijkheden.
4.1 Verbanden tussen codes

De axiale codeerfase had een codeboom als resultaat waarin de codes gestructureerd zijn
(figuur 4). Deze codeboom geeft structuur maar laat niet de verbanden tussen de verschillende
codes zien. Door middel van selectief coderen zijn verbanden tussen de meest relevante codes
inzichtelijk gemaakt (figuur 5).
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Gekwetstheid krijgt een centrale rol in de resultaten van de interviews. De respondenten zijn
gekwetst in hun relaties met anderen wat hun verbondenheid met naasten en hulpverleners
beïnvloedt. Daarnaast zorgt deze gekwetstheid ervoor dat ze hulpverlening en zorg gaan
mijden. De respondenten zijn gekwetst geraakt door het zware leven dat ze hebben
meegemaakt en het stigma wat ze ervaren vanuit de maatschappij.
De verbondenheid met anderen, en iets betekenen voor een ander is voor de respondenten een
belangrijk doel. Daarbij streven ze naar een 'normaal leven'. Dit doel voelt echter als
onhaalbaar vanwege het stigma waarmee ze kampen. Tegenover deze wens van een normaal
leven, staat de realiteit van het zware leven dat ze leiden op straat. Hoewel er hulpverlening
beschikbaar is, is het een groep die hulpverlening niet makkelijk aanneemt uit angst dat ze
hun autonomie verliezen. Voor hen is het zware leven op straat een consequentie die ze
dragen voor het behoud van autonomie.
4.2 Zingeving
Derkx (2011) beschrijft zeven zinbehoeften van de mens. In de interviews zijn vier van deze
zinbehoefte duidelijk naar voren gekomen: Doelgerichtheid, verbondenheid, eigenwaarde en
competentie.

4.2.1 Doelgerichtheid

"Ja je moet een doel hebben. Dat is wel het belangrijkste ja" (Respondent 11).
Doelgerichtheid komt in de interviews op twee manieren naar voren: respondenten die een
doel hebben en daar hun zin uit halen en respondenten die juist de doelloosheid van het
dakloze bestaan benadrukken.
De doelen die de respondent hebben lopen qua aard erg uiteen. Respondent 4 benoemt zijn
gezin:
"Dat zijn... Mijn doel is dat ik mijn kind bij me heb. Dat ik hem zie. En dat mijn
vrouwtje erbij is. Dat ze ook niet meer verdrietig is".
Dagbesteding wordt ook vaker als doel benoemt door de respondenten. Respondent 11
beschrijft het volgende:
"Omdat je weer een doel hebt. Ik moet toch hier naartoe drie keer in de week, vier
keer in de week. Dus je kunt ook niet steeds afbellen van ja ik heb geen zin of ik kan
niet of ik ben ziek".
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Samengevat is het doel van de meeste respondenten een 'normaal' leven krijgen. Respondent 1
beschrijft dit:
"En ja... Met de vooruitzichten nu, dat ik weer een gewoon leven kan terugkrijgen (...)
in het principe huisje boompje beestje. Dat is wat iedere dakloze denk ik wel wil".
Onder een 'normaal' leven verstaan de respondenten een eigen plek om te wonen,
dagbesteding en een relatie met je naasten.
De doelloosheid van het dakloze bestaan beschrijven sommige respondenten in een letterlijke
vorm: rondjes lopen zonder doel. Respondent 1 zegt:
"Waarom sta ik 's ochtends op? Ja om weer rondjes te lopen".
Respondent 2 sluit hier op aan:
"Maar dat komt door de verveling want je loopt maar rond doelloos op straat van 10
tot 5".
De verveling en leegte worden ook vaak genoemd in het kader van doelloosheid. Respondent
10 beschrijft de leegte van zijn dagen als zwerver:
"Ja en dan weer opstaan enzo en dan denken: wat zal ik eens gaan doen. Die leegte,
die leegte. Je hebt niks te doen. Je hebt geen doel".
De doelloosheid zorgt in veel gevallen voor verslaving volgens de respondenten. Respondent
14 vertelt:
"Elke dag is hetzelfde. Je staat op, je gaat naar buiten, je hebt geen dagbesteding,
doelloos, beetje jointje roken, af en toe biertje".
Respondent 2 sluit hier bij aan:
"Als je niks hebt en je loopt de hele dag op straat met je ziel onder je armen dan ga je
dat doen, dan ga je dat casino binnen. Je verveelt je eigen, je voelt je eigen klote, dan
gaan we maar weer gokken".
Ook respondent 10 benoemt ook het verband tussen doelloosheid en verslaving:
"Maarre je leeft toch altijd buiten en het eerste wat je doet, of wat de meeste doen, is
aan de drugs of aan de drank. Of allebei. Dat is om die tijd door te komen. Je hebt
niks te doen. Dat is het. Je hebt geen doel. Er is geen doel, je zwerft maar van hot naar
her en er is geen programma".

4.2.2 Verbondenheid

"Dat je 's morgens ergens naartoe gaat en dat je gewaardeerd wordt. Dat je gemist
wordt, dat je ergens verwacht wordt" (Respondent 11).
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Verbondenheid blijkt uit de interviews een belangrijk thema voor dak- en thuislozen. Op de
vraag wat ze echt belangrijk vinden in hun leven geven veel respondenten hun naasten als
antwoord. Respondent 5 vertelt over haar pasgeboren dochter die ze heeft moeten afstaan:
"Ik zat 's ochtends altijd te wachten in het ziekenhuis... Zat ik te wachten tot mijn
kindje kwam (...) In dat uur voel je iets in je hart wat drugs nooit zou kunnen vullen".
Respondent 4 benoemt ook zijn gezin als belangrijkste in zijn leven:
"Enne, ik wil een tevreden mens zijn. Tevreden met wat ik heb. Ik wil m'n kind en A.,
mijn liefde (...) En dan gewoon met z'n drieën zijn".
Wat echter ook vaak genoemd wordt is de verbondenheid tussen dak- en thuislozen.
Respondent 3 beschrijft het volgende:
"Ik kan niet met ze maar ook niet zonder ze. Het zijn toch ehm... Ik weet het niet... Een
soort vrienden geworden. En ik begrijp ze... Ja wij als daklozen begrijpen elkaar wel
beter dan iemand die er buiten staat".
Die verbondenheid tussen dak- en thuislozen gaat ook de eenzaamheid tegen die in deze
wereld volgens respondenten op de loer ligt. Respondent 11 verwoordt dit:
"Stel dat ik volgende week een week dood in m'n huis lig, dat er iemand is die je mist.
Daar gaat het om. Dat iemand in de wereld je nog mist".
Niet alleen de wederzijdse verbondenheid, maar ook echt iets kunnen betekenen voor een
ander vinden veel dak- en thuislozen erg belangrijk. Respondent 2 vertelt over zijn
vrijwilligerswerk, waar hij iedere dag kookt voor de medebewoners:
"Wat ik nu aan het doen ben. Dat is voor mij belangrijk dat ik iets onderneem, dat ik
iets doe waarmee ik anderen blij kan maken".
Niet alleen verbondenheid met naasten, maar ook een ontmoeting met een vreemde is erg
waardevol volgens een aantal respondenten. Respondent 10 vertelt over wat zijn dagen
dragelijk maakten toen hij dakloos was:
"Praten met mensen. Als je iemand tegenkwam dat je dan een gesprek kon hebben.
Voor je het wist was je dan een half uur of een uur verder. en dan ging je weer met
andere energie verder. Meer geladen enzo".

4.2.3 Eigenwaarde

"Het belangrijkste nogmaals, wat ik graag wil: Geen geld, ik wil gewoon goed voor
mezelf zorgen, van mezelf houden, dat ik goed in de spiegel kijk, blij" (Respondent 4).
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Jezelf positief waarderen is iets wat in de interviews niet heel expliciet naar voren is
gekomen. Een negatieve eigenwaarde is iets wat de respondenten wel expliciet benoemen.
Respondent 4 zegt over zichzelf:
"Sinds ik verslaafd ben geworden... Ik durf niet eens meer in de spiegel te kijken
weetje. Dat is toch erg".
Een positieve eigenwaarde hebben wordt impliciet benoemd. De respondenten ontlenen deze
positieve eigenwaarde aan het helpen van anderen, kwaliteiten die ze hebben en een
dagbesteding hebben. Respondent 2 duidt dit als volgt aan:
"Iedereen is blij als ik kook".
Respondent 12, die op dezelfde afdeling woont als respondent 2, sluit hierbij aan:
"Het helpen? Ja. Haal ik heel veel voldoening uit, mensen helpen. Hier ook, doe ik...
Ik doe nu kookdiensten en ik vind het heel fijn dat mensen mijn eten lekker vinden".
De kwaliteiten die de respondenten hebben komen in de interviews voorzichtig naar voren. Ze
durven te zeggen dat ze iets goed kunnen, maar overtuigd zeggen dat ze ergens een talent voor
hebben doen ze niet. Respondent 14 praat over zijn droom om te werken in de voetbalwereld:
"Ja wie weet. Hoop ik echt een keertje. Ik geloof wel dat ik wel een ja... Misschien is
dat arrogant om te zeggen maar ik geloof het wel, dat ik eigenlijk ja, mijn team leuk
zou maken. Geloof ik echt wel".
Dagbesteding vormt voor veel dak- en thuislozen een bron van positieve eigenwaarde:
"En hier moet je drie dagen werken, beetje vrijwilliger zijn, maar dan kun je weer
mensen gaan helpen. Dus toen had ik zoiets van oh dat is wel... Dan zit er wel iemand
op je te wachten weetjewel" (Respondent 11).
Naast eigenwaarde brengt dagbesteding de respondenten ook een doel, waardoor de dagen
minder doelloos lijken. Respondent 3 beschrijft hoe hij van zijn gokverslaving af kwam:
"Maar dat komt door de verveling want je loopt maar rond doelloos op straat van 10
tot 5. Dat is niks. Daarom heb ik nou stappen ondernomen en nou heb ik een taak en
dan is dat weg. Dan denk je daar niet meer aan".
Het vinden van dagbesteding wordt echter door sommige factoren belemmerd. Een grote
factor hierin blijkt het stigma wat dak- en thuislozen met zich mee dragen. Voormalig dak- en
thuisloze respondent 12 verteld:
"Uitzendbureaus willen mij niet inschrijven. Niet eens opnemen. Mijn naam niet eens
opschrijven".
Respondent 11 heeft eenzelfde ervaring met het zoeken naar vrijwilligerswerk:
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"Alleen daar begon het geouwehoer. Ik met mijn begeleidster, ze zegt dat regel ik. Dus
wij naar een organisatie hier de vrijwilligerscentrale, komt het adres tevoorschijn en
toen 'ja nee ja nee'. Daar hadden ze dus slechte ervaringen mee want die mensen
komen niet opdagen of dit of dat. Ik was toevallig een buitenbeentje maar dat weten
hun niet. Dus dat werd allemaal een beetje afgehouden en dan hoeft het van mij ook
niet meer. Dan laat maar gaan".
Daarbij benoemt hij nog een probleem in het zoeken naar dagbesteding:
"Ze zien je ook wel aankomen. Wat heb je gedaan... Een gat van drie of vier jaar dus
dan moet je alweer uitleggen waar dat aan ligt".

4.2.4 Competentie

Competentie, het gevoel dat het leven je niet overkomt maar dat je er zelf wat over te zeggen
hebt, vormt een zinbehoefte die in de interviews regelmatig naar voren komt. De
respondenten hechten veel waarde aan een zekere mate van autonomie.
Een interessante uitkomst als het gaat op de definitie van dak- en thuisloosheid die in dit
onderzoek is gehanteerd, is het gebruik van het woord 'zwerver'. In dit onderzoek is er
gekozen voor het begrip 'dak- en thuisloosheid' vanwege de brede toepasbaarheid en niet voor
'zwerven', wat het rondtrekken zonder vaste woon- of verblijfplek betekent.
Twee van de respondenten gaven aan zichzelf te definiëren als zwerver, niet als dak- en
thuisloze. Het verschil tussen dak- en thuislozen en zwevers definiëren ze aan de hand van
autonomie: zwervers zijn dakloos uit eigen keuze. Respondent 6 beschrijft het als volgt:
"Ik ben niet dak of thuisloos, ik ben een zwerver. Dat is heel iets anders (...) Ja een
zwerver. Nou die bestaan bijna niet meer. Maar die gaan uit eigen keuze. Toen ik
dakloos werd, werd ik mijn huis uitgezet, kwam ik in een daklozencentrum. En ik dacht
ja, dat is allemaal niks hier. Weet je wat, ik ga. De ballen hier".
Zwervers onderscheiden zich van dak- en thuislozen door zelf de keuze te maken geen
gebruik te maken van maatschappelijke opvang of andere manieren van opvang. Het verblijf
in een nachtopvang vraagt in bepaalde mate van cliënten dat ze een stuk van hun autonomie
inleveren. Vaak hangen aan verblijf in deze locaties bepaalde voorwaarden vast zoals
verplicht budgetbeheer, en men dient zich te houden aan de regels die gelden. Respondent 15
beschrijft:
"Nou ja ik wist gewoon, als ik weer tienduizend regeltjes krijg dan ga ik daar alleen
maar tegenin zodat ik die regels niet meer heb".
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Deze regels, en het feit dat ze niet overal een eigen keuze in kunnen maken, is voor sommige
respondenten een reden om geen gebruik te maken van hulpverlening.
Deze autonomie in hulpverlening komt in relatie tot deze zinbehoefte vaker naar voren in de
interviews. Respondent 11 vertelt:
"Kijk, bij Organisatie 11 is het heel erg gestructureerd weetjewel. Je moest dit, je
moest dat, je moest blablabla (...) Hier bij Organisatie 2 doen ze eigenlijk niks voor je,
tot het moment dat je iets vraagt, dan gaan ze je helpen".
Het gebruik van medicatie is ook een onderdeel van hulpverlening waar de respondent een
eigen keuze in willen houden. Respondent 14 noemt dit zelfs als de oorzaak van zijn dak- en
thuisloosheid:
"Ja en toen heb ik dat niet meer gebruikt en toen kwam het verhaal van 'ja je moet
gaan slikken, anders raak je je onderdak kwijt', bla bla bla, nou toen heb ik geweigerd
en uiteindelijk ben ik toen uit huis gezet in Oss en nu zeggen ze dat ik geschorst ben.
Ja... Ik wil die pillen niet slikken".
Op de vraag wat de dak- en thuisloosheid hen oplevert antwoorden veel respondenten dat het
dakloze bestaan vrijheid met zich meebrengt. Respondent 6 beschrijft het als volgt:
"Ja... Je gang kunnen gaan. Over je eigen geld kunnen beschikken. Letterlijk gaan en
staan waar je wil".
De zinbehoefte competentie lijkt voor veel respondenten erg veel waarde te hebben. Ze willen
autonoom zijn, eigen keuzes maken over hun situatie. Dit gevoel van controle over je leven is
echter niet voor iedere respondent de realiteit. De vraag 'waarom?' komt in de interviews ook
naar voren. Respondent 11 verwoordt dit als volgt:
"En dan vind je je eigen maar zielig of weetjewel. En dan denk ik godverredomme.
Waarom, waarom, waarom. Waarom? Het antwoord is er niet dus. Er zijn
honderdduizend anderen die hetzelfde meemaken, en dan denk ik waarom zit ik hier
nou te kloten weetjewel".
De vraag 'waarom overkomt mij dit?' komt bij meer respondenten naar voren. Hierin komt de
ervaring van competentie in het geding. Het is hen overkomen, ze hebben hierin geen gevoel
van controle ervaren over hun leven.
Een deel van de respondenten behoudt de controle over hun leven op een andere manier: door
acceptatie. Respondent 11 voelt naast de 'waarom' vraag ook een zekere acceptatie over zijn
situatie:

1

Organisatienamen zijn gefingeerd

51

4. Resultaten

"Ja. weet ik eigenlijk niet. Het is zo gelopen. Wat moet ik er van zeggen. Ik had het
anders kunnen doen maar dat is nou eenmaal niet zo. Dus op dit moment sta ik zo en
zo is het ook goed".
Het accepteren van hoe het gelopen is en waar de respondent nu staat getuigt ook van een
zekere autonomie. Het lijkt alsof deze begrippen tegenover elkaar staan, maar het accepteren
van de situatie zoals het is, is uiteindelijk een eigen keuze.

4.2.5 Morele rechtvaardiging, begrijpelijkheid en transcendentie

Een aantal zinbehoeften is in de interviews minder naar voren gekomen. Morele
rechtvaardiging komt voornamelijk aan bod wanneer het gaat over verslaving en criminaliteit.
Veel dak- en thuislozen hebben op een gegeven moment een wet moeten overtreden en een
aantal kampen ook met een verslaving. Door deze leefstijl komt hun behoefte aan morele
rechtvaardiging in het geding. Respondent 4 beschrijft hoe hij in aanraking kwam met het
criminele circuit:
"Van kwaad tot erger, nogmaals ik kon bij niemand niet slapen. En als ik bij iemand

kon slapen was het in de schuur. Of dan was het weer bij jongens die een kamer
hebben. En niet voor niks natuurlijk en dan ga je maar stelen. Wordt het steeds erger.
Steeds groter".
In het verhaal van respondent 8 is deze worsteling met morele rechtvaardiging ook terug te
horen:
"Maar als jij gewoon normale mensen naar de straat gooit dan wordt men crimineel.
Als je geen geld hebt voor brood of als je geen plek hebt om te slapen als je geen
verzorging, medicijnen, of dokter, alle sociale voorzieningen. Dan wordt er
criminaliteit gecreëerd. Niemand is als crimineel gekomen, ze zijn gecreëerd".
De respondenten die aangeven wel eens iets crimineels te hebben gedaan, geven hierbij ook
allemaal aan het gevoel te hebben dat ze geen keus hadden. Door het gevoel dat ze geen keus
hadden, lijken ze hun daden ook moreel te rechtvaardigen.
Begrijpelijkheid, de behoefte om de werkelijkheid waarin je leeft te begrijpen en
gebeurtenissen te verklaren, komt in de interviews af en toe naar voren. Deze behoefte
overlapt met de behoefte competentie, vandaar dat ook deze behoefte met name naar voren
komt in 'acceptatie' en de vraag 'waarom?'. Acceptatie draagt bij aan begrijpelijkheid. Door
acceptatie van wat er gebeurt is in het leven van de respondent neemt de behoefte om alle
gebeurtenissen te verklaren af. Dat deze behoefte er nog wel is, blijkt uit de waaromvraag die
door een aantal respondenten wordt gesteld. Waarom is mij dit overkomen? Deze vraag
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getuigt van verminderde begrijpelijkheid van de werkelijkheid, van een behoefte om deze
gebeurtenissen te verklaren.
Derkx (2011) maakt bij de zinbehoefte transcendentie onderscheid tussen verticale en
horizontale transcendentie (paragraaf 2.2). In de interviews komt horizontale transcendentie in
de vorm van verbondenheid vaak naar voren (paragraaf 4.1.2). Verticale transcendentie,
religie en spiritualiteit, wordt echter maar door twee respondenten benoemd als bron van zin.
Respondent 9 noemt het geloof in iets dat groter is als reden dat hij geen zelfmoord pleegt:
"Maar je mag je eigen niet van kant maken he. Ik weet nog niet waar ik terecht kom
snap je (..) Mag niet, zelfdoding. Mag niet. I: Van wie mag dat niet bedoel je? R: Weet
ik niet. Is geloof denk ik".

4.2.6 Overige categorieën in zingeving

" Zin... Gewoon om in de natuur te zijn. In de natuur. Dichterbij de natuur"
(Respondent 8).
De zeven zinbehoeften van Peter Derkx dienen in dit onderzoek als zingevingskader. In de
interviews kwamen echter ook thema's aan bod die met zingeving te maken hadden maar niet
overduidelijk onder één van de zeven zinbehoeften vielen. De thema's zijn: natuur,
gezondheid, genieten van de kleine dingen, en zinloos.
De leefwereld van dak- en thuislozen is buiten. Een aantal respondenten noemt dan ook
'natuur' specifiek als een onderdeel van hun leven wat belangrijk is, waar ze rust en vrijheid
ervaren. Voor een aantal is dit letterlijk in de natuur zijn, maar sommigen benoemen ook het
buiten zijn en wandelen als een element van zin in een hun leven. 'Natuur' als
zingevingsthema heeft raakvlakken met horizontale transcendentie. Opvallend is dat veel
respondenten specifiek de rivier de Waal en de Ooijpolder die er omheen ligt benoemen als
favoriete verblijfplek in de zomer. Respondent 2 vertelt:
"Lekker aan het water. Kan ik urenlang liggen. Ook alleen hoor. Daar heb ik helemaal
geen moeite mee".
Gezondheid en lichamelijke zelfzorg beschouwen een aantal respondenten ook als belangrijk
onderdeel van hun leven. Meer algemener geven respondenten aan het genieten van kleine
dingen een belangrijke rol te geven in hun leven.
Tot slot geven een aantal respondenten, ondanks dat de meesten wel een aantal zinbehoeften
benoemen, ook aan een gevoel van zinloosheid te ervaren. Deze zinloosheid raakt aan de
zinbehoefte 'doelgerichtheid'. Respondent 11 beschrijft het vermijden van hulpverlening:
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"Ook denken van het heeft geen zin. Het helpt niet, het maakt niet uit. Het heeft geen
zin voor mij".

4.2.7 Samenvatting

Wanneer dak- en thuislozen praten over hun leven komen alle zeven zinbehoeften aan bod.
Van deze zeven zinbehoeften hadden doelgerichtheid, verbondenheid, eigenwaarde en
competentie de grootste rol. De zinbehoeften kwamen zowel aan bod omdat ze bevredigd
waren of omdat ze als onbevredigd ervaren werden. Een zinbehoefte die regelmatig genoemd
werd en raakvlakken heeft met de zeven zinbehoeften van Derkx (2011) maar een aparte plek
verdient is 'natuur'.
4.3. Dak- en thuisloosheid

De respondenten vertellen in de interviews veel over de betekenis van dak- en thuisloosheid.
Een aantal thema's die binnen hun leefwereld een plek hebben kwam regelmatig terug. Een
thema dat vaak aan bod kwam is het stigma dat deze doelgroep bij zich draagt. De
respondenten voelen dit stigma, wat voor sommigen een zekere doelloosheid met zich
meebrengt. Naast het stigma hebben veel respondenten het ook over momenten waarop ze
gekwetst zijn. Ze benoemen de term gekwetstheid niet letterlijk, maar de situaties uit hun
leven die ze aanhalen getuigen wel van een zekere gekwetstheid.
Twee codes die zich naar aanleiding van de open codering openbaarden zijn 'een normaal
leven' en 'zwaar leven'. Deze codes hebben een relatie. Het normale leven is een wens die
dak- en thuislozen regelmatig uiten, maar het zware leven is de realiteit waar ze in leven.
Zoals in de vorige paragraaf al is aangestipt, is 'zwerven' een term die in dit onderzoek niet is
gebruikt. Tijdens de interviews bleek echter dat de respondenten deze term wel regelmatig
gebruiken, voornamelijk wanneer ze beschrijven hoe hun leefwereld eruit ziet.
De laatste twee codes die na de analyse een plek hebben gekregen zijn 'acceptatie' en
'oorzaak'.

4.3.1 Stigma

" Ik ben een beetje een paria in de samenleving" (Respondent 12).
Een code die tijdens de open codering boven kwam drijven is 'stigma'. Dak- en thuislozen
ervaren dat er aan hun bestaan een enorm stigma hangt. In de vorige paragraaf is stigma al
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kort behandeld in relatie tot dagbesteding. Een aantal respondenten geeft aan wel
dagbesteding te willen, maar door het stigma dat dak- en thuisloosheid met zich meebrengt
geen baan te kunnen krijgen. De respondenten krijgen echter niet alleen te maken met hun
stigma wanneer ze een baan zoeken, maar voelen zich over het algemeen minder een
onderdeel van de maatschappij. Respondent 12 verwoordt dit als volgt:
"Ik voel me toch een beetje niet gewenst in de maatschappij, door mijn... Nou ja dat
merk je toch door mijn strafblad, je verleden, door de taboe wat op allerlei dingen
rust, voel ik me niet echt een onderdeel van de samenleving".
Iets later in het interview noemt hij zichzelf letterlijk een paria in de samenleving. Respondent
2 geeft ook aan te maken te hebben met een stigma:
"Als mensen vragen waar woon jij, dan zeg ik gewoon bij de nachtopvang, want het
interesseert me niks meer. Dan kijken ze maar de andere kant op als ze dat willen
doen".
Respondent 9 vertelt zelfs dat hij bij voorbaat een verbod heeft bij de meeste winkels omdat
hij in de nachtopvang slaapt:
"En dan kijken ze mij weer aan daar in die winkel. Ik mag nergens naar binnen".
Het stigma waar dak- en thuislozen mee te maken hebben heeft een grote rol in hun leven.
Dak- en thuislozen hebben te maken met een stigma waardoor ze het gevoel hebben buiten de
maatschappij te staan, met name omdat ze ook zo behandeld worden. Een uitwerking van dit
stigma is dat dak- en thuislozen het gevoel hebben dat het zinloos is om vooruit te willen,
omdat ze door het stigma tegengewerkt worden in doelen zoals dagbesteding vinden.

4.3.2 Gekwetstheid

In de literatuur worden dak- en thuislozen vaak beschreven als een gekwetste doelgroep
(Heyndrickx et al., 2005; Nuy, 1998). Deze gekwetstheid is in de interviews regelmatig naar
voren gekomen. De respondenten benoemen een aantal componenten waar deze gekwetstheid
zich manifesteerde: Gekwetst in het verleden, gekwetst door verlies, gekwetst in
verbondenheid met anderen en gekwetst door de hulpverlening.
Het gekwetst zijn in het verleden en gekwetst zijn in verbondenheid met anderen, heeft op
sommige punten overlap met elkaar. Veel respondenten zijn in het verleden gekwetst in hun
relatie met iemand die erg dichtbij hen stond. Respondent 4 spreekt over de relatie met zijn
vader:

55

4. Resultaten

"En nogmaals elke keer bang om naar huis te gaan. En waarom? Nogmaals... Mijn
vader wist niet anders hoe hij mij moest straffen en hij had zijn handjes los zitten. Hij
wist niet beter. Die tijd kon ik hem wel haten. Echt waar".
Wat echter regelmatiger naar voren komt is het verlies dat respondenten mee hebben gemaakt.
Bijna alle respondenten benoemen in de interviews een verlies dat ze hebben meegemaakt.
Sommigen spreken over verlies van een naaste, of het verlies dat ze ervaren omdat ze geen
contact hebben met hun kinderen. Een opvallend resultaat is de relatie tussen verlies en daken thuisloosheid. Enkele respondenten hebben het gevoel dat ze alles kwijt zijn geraakt toen
ze dak- en thuisloos werden. Respondent 1 antwoordt op de vraag wat de dakloosheid voor
hem betekent het volgende:
"Ja wat betekent dat voor mij? Ehm... Je bent alles kwijt".
Respondent 2 geeft het verlies dat hij ineens ervoer als oorzaak van zijn dak- en thuisloosheid:
"Toen was alles in één keer weg. M'n relatie, m'n werk, m'n ouders. En toen ben ik
gaan flierefluiten".
Tot slot komt gekwetstheid in relatie tot de hulpverlening vaak naar voren. Deze gekwetstheid
laat zich op twee manieren zien: gekwetst door de hulpverlening, en hulpverlening vermijden
door gekwetstheid. Respondent 4 had al op jonge leeftijd een ervaring met hulpverlening waar
hij zich gekwetst in voelt:
"Ik had een paar mensen vroeger. Van de kinderbescherming enzo. Dan ging ik praten
met hun. En dan hadden ze mij beloofd: we gaan niks tegen je vader zeggen. En dan
gingen ze naar hem toe!".
Op deze gekwetstheid door de hulpverlening wordt in paragraaf 4.3.3. terug gekomen.
Hoe moeilijk het is om met de hulpverlening in gesprek te gaan verwoordt respondent 12:
"En dan ga je weer. Elke keer je verhaal vertellen. Maakt jou heel zwaar op de dag
(...) Nou vanavond ben ik echt kapot. Dan zit ik overal weer aan te denken. Mijn ex,
mijn zorgen, mijn schulden, ik heb alles weer opgerakeld. Ik denk er soms dagen niet
aan. Nu ik met jou zit te praten, heb ik het allemaal weer in mij nu".
De hulpverlening ervaren veel respondenten als een obstakel. In paragraaf 4.4. zal dit verder
uiteengezet worden.

4.3.3 Normaal versus Zwaar leven en het zwerven

Wanneer dak- en thuislozen hun leefwereld beschrijven komen twee thema's regelmatig naar
voren: de wens van een normaal leven en de realiteit van het zware leven dat ze hebben. Een
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groot deel van de respondenten geeft aan dat het hun wens is om een normaal leven te hebben.
Respondent 1 beantwoordt de vraag wat hij belangrijk vindt in het leven als volgt:
"Ja in het principe huisje boompje beestje terug te krijgen. Dat is wat iedere dakloze
denk ik wel wil of de meeste tenminste wel".
Huisje, boompje, beestje zijn begrippen die in de interviews regelmatig naar voren komen. De
respondenten definiëren een 'normaal leven' als een leven waarin ze hun eigen huis hebben,
dagbesteding en inkomen hebben. Een eigen plek lijkt hierin voor veel dak- en thuislozen het
belangrijkst te zijn. Deze eigen plek kan verschillende vormen aannemen, voor de een is het
een eigen kamer, voor de ander een eigen huis. Respondent 1 heeft sinds kort weer uitzicht op
een eigen plek en beschrijft het volgende:
"Ja als ik nou boven die kamer kan krijgen. Dan heb je je eigen douche, eigen wc,
eigen sleutel. Je kunt alles proberen weer op een rijtje te krijgen op een tijd".
Stabiliteit lijkt in de wens naar een normaal leven een sleutelwoord. Respondent 13 beschrijft
zijn wens voor een normaal leven als volgt:
"Kijk ik weet, nu een beetje bezig, ik wil gewoon werken, ja, gewoon wakker worden,
naar werken toe, terugkomen, gewoon normaal ik wil leven. Ik wil niet ja... Meer wil
ik niet".
De realiteit is echter dat dak- en thuislozen geen 'normaal' leven leiden. Ze omschrijven hun
leven in de interviews regelmatig als 'zwaar'. Respondent 10 vertelt waarom hij het zwervende
leven zo zwaar heeft ervaren:
"Het is wel een zwaar leven hoor op straat. Wat je eigenlijk hebt is, je hebt geen
dekking. Je kunt nergens even terugtrekken tussen vier muren, tenzij je naar een
openbaar toilet gaat of zo".
Respondent 14 noemt het zelfs letterlijk 'overleven':
"Ja lange tijd echt... Ik ben nou eigenlijk al sinds 7 februari ben ik aan het overleven..
echt... Het is echt verschrikkelijk man".
Andere respondenten beschrijven hun dakloze leven als 'klote' (respondent 7 en 17) en 'een
rotperiode' (respondent 16).
4.3.4 Oorzaak en zwerven

Wanneer dak- en thuislozen hun leefwereld omschrijven komt het letterlijke rondzwerven
regelmatig aan bod. Veel respondenten ervaren hun leven als zwaar en zijn voornamelijk
bezig met de dag doorkomen. Ze bestempelen hun bestaan als doelloos. Deze doelloosheid
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illustreren ze voornamelijk door de doelloosheid van 'rondjes lopen' te benoemen zoals
respondent 1:
"Waarom sta ik 's ochtends op? Ja, om weer rondjes te lopen".
Respondent 17 sluit hierbij aan wanneer ze terug denkt aan haar tijd op straat:
"Het enige wat ik deed overdag was buiten lopen".
Respondent 11 besloot zelfs dat hij zich liever zou laten oppakken dan dat hij op straat moet
zwerven:
"Dat naar buiten gaan vond ik het ergste. Dat heb ik ook maar een week gedaan. Ik zei
dat doe ik niet, dan laat ik me eigen wel oppakken of zo. Maar ik ga niet de hele dag
op straat lopen en niks doen en op de klok kijken dat ik weer ergens naar binnen kan.
Dat vond ik het ergste".
Hoewel de respondenten hun leefwereld als dak- en thuisloze voornamelijk omschrijven als
doelloos en zwaar, benoemen een aantal respondenten een positieve kant van hun bestaan: de
vrijheid. Respondent 17 beschrijft dit als volgt:
"Je krijgt heel veel vrijheid. Dat is wel heel mooi. Ik ben sowieso iemand... Ik hou
sowieso wel van de buitenwereld, het platteland. Maar ja buiten leven gaat dan weer
net te ver. Maar er waren ook wel positieve dingen. Je kon gewoon lekker gaan
barbecueën".
De vrijheid van het dakloze bestaan is een belangrijke positieve kant voor de respondenten. Je
kan gaan en staan waar je wil en bent niet gebonden aan de regels van een instelling.
De oorzaak van hun dak- en thuisloosheid ligt bij respondenten op verschillende vlakken.
Overeenkomstig hierin is de neerwaartse spiraal die respondenten benoemen in deze
aanleiding. Een tekenend voorbeeld hiervan is respondent 11. Hij had een huis, een baan en
een vrouw. Het 'normale' leven wat respondenten vaak wensen. Na het overlijden van zijn
vrouw belandde hij in een neerwaartse spiraal waar hij niet meer uitkwam. Zelf beschrijft hij
het als volgt:
"Toen is alles naar de klote gegaan eigenlijk, rekeningen niet betalen, je weet hoe het
gaat. Ja je rolt van het een in het andere".

4.3.5 Samenvatting

Wanneer dak- en thuislozen hun leven en leefwereld beschrijven zijn er een aantal concepten
die regelmatig aan bod komen. De wens een normaal leven te willen leiden staat op de
voorgrond. De realiteit is echter dat dak- en thuislozen een zwaar bestaan hebben, waar
gekwetstheid een grote rol in speelt.
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4.4 Hulpverlening

Dak- en thuislozen zijn voor humanistisch geestelijk verzorgers een nog redelijk onbekende
doelgroep. In het eerste en tweede hoofdstuk is uiteengezet dat dak- en thuislozen een andere
manier van benadering vragen dan de klassieke hulpverlening. Tijdens de dataverzameling
zijn respondenten met behulp van twee vignetten (hoofdstuk 3, kolom 1) gevraagd naar hun
ervaring met en behoefte aan geestelijke verzorging, en hun advies hoe hulpverleners het
beste contact kunnen maken met dak- en thuislozen. In het contact maken kwamen een aantal
codes regelmatig naar voren: outreachen, bemoeizorg en motivatie. Op de vraag of de
respondenten het zorgmijden herkennen en zo ja, wat redenen zijn om de zorg te mijden,
kwamen de volgende codes naar voren: gekwetstheid, vertrouwen en tussen wal en schip. Tot
slot kwam in de ervaring die respondenten hebben met hulpverlening regelmatig een wens
naar autonomie naar voren. Daarom is autonomie in de categorie hulpverlening een aparte
code geworden.

4.4.1 Ervaring met en behoefte aan geestelijke verzorging

Op één respondent na (respondent 11) heeft geen van de respondenten ervaring met
geestelijke verzorging. Respondent 11 heeft een erg goede ervaring met een geestelijk
verzorger, toen hij bij een nachtopvang verbleef. Hij vertelt het volgende over 'K' de geestelijk
verzorger die hij sprak:
"En K. die deed dat goed, die legt je ook niks op (...) Hij is een keer met mij naar het
graf geweest enzo, van die kleine dingetjes weetjewel. Het is iemand die dan... Ja...
Vraagt hoe gaat het ermee. Van die kleine dingen weetjewel, en dat maakt het wel
weer goed (...) Je loopt in de gang tegen hem aan. Dan trekt ie je naar binnen toe. Ik
ben niet iemand die zelf gaat bellen van hé heb je even tijd voor mij".
Respondent 11 geeft in het interview aan vooral de laagdrempeligheid en oprechte aandacht
van de geestelijk verzorger te waarderen.
Ondanks dat alle respondenten aangeven geen ervaring te hebben met geestelijke verzorging,
geven zeven respondenten aan wel ervaring te hebben met gesprekken over zingevende
thema's met andere hulpverleners.
Wanneer de respondenten gevraagd werden naar hun behoefte aan geestelijke verzorging
waren de antwoorden zeer verdeeld. Twee respondenten geven aan wel behoefte te hebben
aan gesprekken rondom zingeving en denken dat anderen er ook baat bij zullen hebben. Zes
respondenten hebben de vraag niet beantwoord, of hebben de vraag niet gesteld gekregen (in
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paragraaf 5.3.1 wordt dit verder uiteengezet). De overige negen respondenten geven aan geen
behoefte te hebben, maar denken wel dat andere dak- en thuislozen baat kunnen hebben bij
een gesprek.

4.4.2 Autonomie

De code autonomie is in paragraaf 4.2.4 al kort aan bod gekomen. De respondenten hechten
veel waarde aan hun autonomie, met name in de hulpverlening. Hierin zijn twee zaken te
onderscheiden: autonomie met betrekking tot medicatie en autonomie met betrekking tot
opvang en woonvoorzieningen. Respondenten geven aan dat het verlies van vrijheid een reden
is om verblijf in een opvang of woonvoorziening te vermijden. De respondenten die
verblijven in een opvang of woonvoorziening benoemen dit verlies van vrijheid als iets wat ze
als vervelend beschouwen. Ze moeten zich houden aan regels en kunnen niet meer overal hun
eigen keuze in maken. Respondent 15 vertelt over de woongroep waar ze verbleef voordat ze
dakloos werd:
"Ja en op een woongroep is het ook heel anders dan bijvoorbeeld thuis. Op een
woongroep, ja dan moet je naar bed zonder telefoon, en ik moest toen om tien uur al
naar bed toe. Ja tien uur, kom op".
Respondent 6, 7, 12, 16 en 17 benoemen deze moeite met de regels ook.
Een andere component binnen autonomie die respondenten benoemen is het gebruik van
medicatie. Respondent 11 en 14 geven aan dat ze meteen medicatie kregen toen ze de stap
naar de hulpverlening maakte. Ze hebben hierin het gevoel gehad dat ze geen eigen keuze
konden maken. Respondent 14 beschrijft het als volgt:

"Bij huis hebben ze me gewoon verplicht een pilletje te slikken en uiteindelijk heb ik
het wel geprobeerd maar ik werd er helemaal gek van. Op een gegeven waren het
gewoon pillen die eigenlijk mijn innerlijk vermoorden. Ik was gewoon een slome
sukkel geworden".
Later in het interview vertelde respondent 14 dat hij zijn huis uit is gezet door
medicatieweigering (paragraaf 4.2.4).

4.4.3 Zorgmijden

In paragraaf 2.1.3 wordt uiteengezet waarom een groot deel van de dak- en thuislozen
zorgmijders zijn. Met name de meervoudige problematiek van de doelgroep en de
deïnstitutionalisering van de hulpverlening zorgen ervoor dat de hulpverlening niet vlekkeloos
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verloopt, waardoor dak- en thuislozen de zorg gaan vermijden (RMO, 2001). De resultaten
van de interviews sluiten hierop aan, dak- en thuislozen geven in de interviews aan dat een
verminderd vertrouwen en het feit dat ze tussen wal en schip vallen, bijdraagt aan een
vermijding van de zorg. Gekwetst zijn speelt hierin ook een rol, zowel ervaringen met
gekwetst zijn in de cliënt – hulpverlener relatie, als gekwetst zijn in het verleden met als
gevolg een angst voor het oprakelen van deze pijn.
Een van de vignetten die tijdens de interviews is ingezet beschrijft een casus waar een dakloze
vrouw een afspraak met een geestelijk verzorger vermijdt. Aan de respondenten is gevraagd
wat een reden kan zijn dat de mevrouw in de casus deze afspraak vermeed. Meerdere
respondenten geven hier aan dat ze vermoeden dat mevrouw angstig is om over haar
kwetsbaarheden te praten en geven ook aan dit herkennen. Respondent 16 verwoordt het als
volgt:
"I: Wat denk je dat redenen kunnen zijn dat ze niet kwam opdagen? R: Ik denk angst.
Ja. Als ik bang ben om bijvoorbeeld over zulke dingen te praten dan kom ik ook niet
opdagen. Gewoon puur omdat... Ik trip hem dan helemaal in m'n hoofd. Dus ja... Dat
lijkt me het meest waarschijnlijke".
Respondent 12 benoemt ook zijn ervaring met het snelle verloop van hulpverleners als iets dat
hij als pijnlijk heeft ervaren. Zowel tijdens een intake als tijdens de kennismaking met nieuwe
hulpverleners werd van hem verwacht dat hij zijn verhaal zou vertellen, met als gevolg dat hij
zijn verhaal vaak heeft moeten vertellen. Dat viel hem erg zwaar:
"En dan ga je weer. Elke keer je verhaal vertellen. Maakt jou heel zwaar op de dag
(...) stel ik moet nou hier mijn intake doen. Nou vanavond ben ik echt kapot. Dan zit ik
overal weer aan te denken. Mijn ex, mijn zorgen, mijn schulden, ik heb alles weer
opgerakeld".
Tenslotte benoemen twee respondenten behalve de angst voor het oprakelen van deze
gekwetstheid en pijn, ook een gekwetstheid in de cliënt–hulpverlener relatie als motief om
hulpverlening te vermijden.
Een code die samenhangt met gekwetstheid is vertrouwen. Respondenten benoemen een
gebrek aan vertrouwen als reden om hulpverlening te vermijden. De tijd nemen om een
cliënt–hulpverlener relatie op te bouwen vinden ze van belang, maar het vertrouwen dat die
tijd er is hebben ze niet. Respondent 2 beschrijft het als opbouwen van vertrouwen als volgt:
"Dat is niet van de één op de andere dag. Dat moet groeien. En daar moet je heel veel
tijd in douwen. En tegenwoordig is dat niet meer zo, dat ze veel tijd in de mensen
steken".
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Daarbij benoemt respondent 4 al op jonge leeftijd beschadigd te zijn in een vertrouwensrelatie
met een hulpverlener, waardoor hij moeite heeft met het vertrouwen van hulpverleners.
Een aspect dat samenhangt met vertrouwen en bijdraagt aan het mijden van zorg, is het
vertrouwen missen dat je ergens geholpen kan worden. Respondent 11 benoemt dit zelfs
letterlijk:
"Maar ja, je komt niet meer op de rit omdat je nergens meer geholpen wordt".
De respondenten geven aan nergens terecht te kunnen. Ze vallen binnen de hulpverlening
vaak tussen wal en schip. De reden dat ze afgewezen worden bij organisaties zijn: geen geld
bezitten om de nachtopvang te betalen, geen indicatie, geen Nederlands paspoort of geen
verslaving. De respondenten geven aan dat ze hierdoor het vertrouwen dat ze een keer
geholpen worden verliezen waardoor ze de hulpverlening gaan mijden.

4.4.4 Contact maken

"Een zorgmijder... Daar moet je letterlijk achteraan rennen" (Respondent 12).
In de interviews is ook het thema 'contact maken' besproken. De respondenten is gevraagd
wat naar hun mening en ervaring de beste manier is om contact te maken met zorgmijders.
Hierin antwoordde de respondent zowel uit eigen ervaring als vanuit de ervaring met
zorgmijders die ze kennen. Hierin komen drie manieren van contact maken naar voren:
outreachen, bemoeizorg en motivatie.
Een aantal respondenten benoemt dat hulpverlening geen enkele zin heeft wanneer er geen
motivatie is vanuit de cliënt, wat respondent 1 kort samenvat:
"Als de wil er niet is, dan is het einde verhaal".
Als oplossing voor cliënten die geen motivatie hebben maar wel hulp nodig hebben benoemt
een aantal respondenten een zekere mate van bemoeizorg, en indien nodig met enige dwang
en drang.
Verreweg de meeste respondenten benoemen outreachen, dus naar de cliënt toe gaan en de
hulpverlening aanbieden in de leefwereld van de cliënt, als beste manier om contact te leggen.
Respondent 11 beschrijft zijn ervaring met een geestelijk verzorger waar hij contact mee had,
en waarom dat contact wel in stand bleef in tegenstelling tot contact met de psychiater:
"Maar ja... Maar als je zegt van 'bel me maar voor een afspraak' ja dan bel ik niet.
Dus dan is het fijn als je tegen iemand aanloopt en dat diegene je een half uurtje,
uurtje naar binnen haalt. Dat is toch anders dan dat je naar de GGD toe moet of
psychiater, ben ik geweest, en daar had ik eigenlijk al geen zin in dan denk ik ja, dan
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bel ik wel af (...) Maar bij K. was dat gewoon anders. Of hij bleef gewoon in de gang
met je staan lullen of weetjewel... Ja... Of hij reed ergens met je naartoe".
Respondent 17 herkent zichzelf ook in de zorgmijder, en benoemt dat de drempel om actief
hulp te vragen soms te hoog is:
"Ja... Want ik heb dat zelf soms ook, dat ik zeg maar mijn verhaal wel kwijt wil, maar
dat de stap gewoon te groot is (...) en dan heb ik zoiets van, ik wil gewoon liever
opgezocht worden zodat het wat makkelijker is".
Respondent 12 geeft aan geen zorgmijder te zijn, maar er wel veel te kennen. Volgens hem is
het zaak om tijdens de afspraken iets leuks te doen, en je daarmee vriendelijk op te dringen.
"Vriendelijk opdringen denk ik wel ja. En als het een ervaring wordt, dat het ook niet
alleen maar naar is, en niet alleen maar over de problemen gaat, dat ook de
zorgmijding op zich minder wordt".
De afspraak wat minder zwaar maken door iets leuks te doen werkt volgens respondent 11
ook goed, die voorstelt om de cliënt uit te nodigen om wat te eten.
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5. Conclusie en discussie
Dit hoofdstuk start met de beantwoording van de deelvragen. Daarna volgt een beschrijving
van de resultaten en hoe de resultaten zich verhouden tot de literatuur beschreven in
hoofdstuk 2. Het onderzoek als geheel wordt vervolgens kritisch bekeken waarna een
beschrijving van de beperkingen volgt. Tot slot wordt er aanzet gedaan tot vervolgonderzoek
en het hoofdstuk sluit af met de conclusie ter beantwoording van de onderzoeksvraag.
5.1 Beantwoording deelvragen

In dit onderzoek is onderzocht wat de verhouding is tussen humanistisch geestelijke
verzorging tot de mogelijke zinvragen en leefwereld van dak- en thuislozen. In deze paragraaf
wordt antwoord gegeven op de drie deelvragen die de onderzoeksvraag beantwoorden.

5.1.1 Deelvraag 1

Welke thema's komen naar voren in de zingevingsvragen van dak- en thuislozen?
Alle zinbehoeften die Derkx (2011) heeft opgesteld komen in bepaalde mate naar voren in de
interviews met de dak- en thuislozen. De behoeften doelgerichtheid, verbondenheid,
eigenwaarde en competentie krijgen de meeste aandacht. Deze zinbehoeften zijn deels
bevredigd, maar de respondenten ervaren met betrekking tot deze behoeften ook problemen
omdat de behoeften deels onbevredigd zijn. Thema's die vallen binnen de behoeften morele
rechtvaardiging, begrijpelijkheid en transcendentie worden in mindere mate en niet door alle
respondenten benoemd.
Tot slot hebben de respondenten ook thema's aangehaald die niet geheel binnen de zeven
zinbehoeften van Derkx (2011) vallen: natuur, gezondheid en genieten van de kleine dingen.
Natuur kwam in de antwoorden van de respondenten regelmatig naar voren. De respondenten
spenderen veel tijd buiten en benoemen de rust en vrijheid die ze in de natuur ervaren. Een
enkele respondent benoemt, ondanks dat de zinbehoeften wel naar voren kwamen, ook de
zinloosheid van het leven.
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5.1.2 Deelvraag 2

Wat is de behoefte aan begeleiding rondom zingevingsvragen van dak- en thuislozen?
Twee respondenten geven desgevraagd aan behoefte te hebben aan begeleiding rondom
zingevingsvragen. Deze twee respondenten geven ook aan dat ze denken dat andere dak- en
thuislozen ook behoefte hebben aan gesprekken. Negen respondenten geven aan geen
behoefte te voelen aan gesprekken rondom zingevingsvragen, waarvan drie respondenten
aangeven dat ze deze thema's met andere hulpverleners zoals groepswerkers of persoonlijk
begeleiders kunnen bespreken. De respondenten die aangeven dat ze zelf geen behoefte
hebben benoemen wel dat ze vermoeden dat andere dak- en thuislozen deze behoefte wel
hebben. Zes respondenten hebben de vraag niet beantwoord, of de vraag is niet gesteld (zie
paragraaf 5.3.1)
Hoewel het grootste deel van de respondenten aangeeft geen behoefte te hebben aan
gesprekken rondom zingeving, spraken de respondenten in de interviews ruimschoots over
zingevingsthema's die hen bezighielden en de fundamentele en existentiële vragen waar ze
mee worstelen.

5.1.3 Deelvraag 3

Hoe sluiten de huidige principes van humanistisch geestelijke verzorging aan bij de
zingevingsbehoefte van dak- en thuislozen?
Humanistisch geestelijke verzorging wordt volgens de principes aangeboden in een sfeer van
veiligheid en empathie door middel van presentieactiviteiten. Humanistisch geestelijk
verzorgers voeren gesprekken met mensen over fundamentele en existentiële vragen en zet
zich in voor menselijke waardigheid. Een van de uitgangspunten is dat ieder mens recht heeft
op humanistisch geestelijke verzorging (Bolsenbroek, Mooren, & Reinders (2012). Dak- en
thuislozen hebben echter geen toegang tot humanistisch geestelijke verzorging. Tijdens de
interviews benoemen dak- en thuislozen verschillende existentiële en fundamentele vragen
waar ze mee worstelen. Het huidige aanbod aan humanistisch geestelijke verzorging sluit wat
betreft inhoud aan bij de aard van zingevingsvragen van dak- en thuislozen. Wat betreft het
aanbod en de benaderingswijze sluit humanistisch geestelijke verzorging echter niet aan bij de
doelgroep dak- en thuislozen. Anderzijds geven meerdere geïnterviewde dak- en thuislozen
aan dat ze geen behoefte hebben aan begeleiding rondom zingevingsvragen.
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5.2 Verhouding tot de literatuur

5.2.1 Dak- en thuislozen en zingeving

Dak- en thuislozen kunnen volgens Maslows Theory of human motivation (1943) liefde,
eigenwaarde en zelfactualisatie niet bereiken. Door de hiërarchische opbouw van de piramide
zullen dak- en thuislozen vastlopen op de eerste (fysiologische behoeften) of tweede
(veiligheid) trede van de piramide. Hij stelt dat de volgende behoefte zich pas voordoet
wanneer de vorige behoefte bevredigd is. Deze stelling trekt hij in zijn latere werk in twijfel
(Maslow, 1970a). De respondenten in dit onderzoek zouden volgens Maslows originele
Theory of human motivation niet bezig zijn met zingevingsthema's. De resultaten van de
interviews spreken deze theorie tegen.
In dit onderzoek zijn de zeven zinbehoeften van Derkx (2011) als kader gebruikt om
zingevingsthema's te definiëren en te ordenen. Deze zinbehoeften zijn in het theoretisch kader
naast de piramide van Maslow gelegd, waarna er overeenkomsten zijn gevonden tussen
enkele behoeften en de bovenste drie treden van de piramide (figuur 3, paragraaf 2.3.3).

Figuur 6

Wanneer dak- en thuislozen hun leefwereld beschrijven en vertellen wat hun leven zin geeft
of juist zinloos maakt komen er verschillende zingevingsthema's naar boven, met name
doelgerichtheid, verbondenheid, eigenwaarde en competentie. Deze behoeften komen overeen
met de in paragraaf twee gelegde overeenkomst tussen Derkx en Maslow (figuur 6). Na
aanleiding van de analyse en de resultaten kunnen ook morele rechtvaardiging en
(horizontale) transcendentie gekoppeld worden aan de piramide van Maslow. Zingeving is
dus ruimschoots aanwezig in de piramide van Maslow, als ook in de levens van dak- en
thuislozen.
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Vanuit deze bevindingen kan dus ook geconcludeerd worden dat de fysiologische- en
veiligheidsbehoeften geen voorwaarden zijn voor het ervaren van zingeving. Niet alle
respondenten ervoeren een bevrediging van hun fysiologische- en veiligheidsbehoeften.
Ondanks dat deze behoeften niet bevredigd zijn komen de zinbehoeften van Derkx in alle
interviews voor, en kampen alle respondenten met fundamentele en existentiële vragen. De
hiërarchie in de piramide van Maslow voert dus niet meer de boventoon wanneer men de
piramide afzet tegen zingeving onder dak- en thuislozen.
De resultaten bevestigen de in paragraaf 2.2.5 beschreven conclusie dat dak- en thuisloosheid
niet gereduceerd kan worden tot een woonprobleem. Dak- en thuislozen hebben fundamentele
en existentiële vragen, en zijn aanzienlijk meer bezig met zingeving dan vooralsnog blijkt in
de huidige literatuur.

5.2.2 Dak- en thuislozen en hun leefwereld

Dak- en thuislozen beschrijven in de interviews hun leven als zwaar. Ze komen, zowel als
dader en als slachtoffer, in aanraking met criminaliteit en een groot deel kampt met een
verslaving. Deze beschrijvingen van het zware leven dat ze hebben komen overeen met de
resultaten van een cohortstudie naar het profiel van dak- en thuislozen in de vier grote steden
(Straaten et al., 2012). Dit zware leven hangt samen met gekwetstheid, zowel in het verleden
als heden. Heyndrickx et al. (2005) en Nuy (1998) omschrijven dak- en thuislozen als mensen
die diep en meermaals gekwetst zijn. De resultaten laten deze gekwetstheid ook zien, zowel in
het verleden als heden, in verbondenheid met anderen of door de hulpverlening. Volgens
Heyndrickx en Nuy gaan dak- en thuislozen door de gekwetstheid in hun leven, eerder een
subject – object relatie aan waarbij de ander tot object van behoeftebevrediging wordt
gemaakt. Betekenisvolle relaties gaan dak- en thuislozen niet of nauwelijks aan. Van Doorn
(1997) zet vraagtekens bij deze stelling en bepleit dat dak- en thuislozen wel betekenisvolle
relaties aangaan, maar dat deze van korte duur zijn en als basis lotsverbondenheid hebben. De
resultaten van dit onderzoek laten wat anders zien. Wanneer de respondenten spraken over
wat ze belangrijk vinden of wat hun leven zin geeft, werden relaties met anderen in veel
gevallen als eerste genoemd. Hierbij kwam niet alleen een sterke verbondenheid met mede
dak- en thuislozen naar voren, maar ook een sterke verbondenheid met kinderen, ouders,
familie en andere naasten. Volgens Van Doorn (1997) heeft de subject – object relatie met
name betrekking op de relatie tussen dak- en thuislozen en de hulpverlening, waarbij dak- en
thuislozen de hulpverlener tot object van behoeftebevrediging maakt. De resultaten laten zien
dat een groot deel van de dak- en thuislozen zich gekwetst voelt door de hulpverlening. Deze
67

5. Conclusie en discussie

gekwetstheid komt voor een groot deel voort uit het gevoel dat dak- en thuislozen nergens
geholpen worden. Ze vallen tussen wal en schip, kloppen aan bij instanties maar staan voor
een dichte deur. Wanneer ze wel geholpen worden moeten ze een deel van hun autonomie
inleveren, wat een gevoel van onrecht oplevert. Dit levert een gekwetst gevoel op ten opzichte
van hulpverlening, waardoor veel respondenten zorgmijders zijn of waren.
Tegenover het zware, gekwetste leven van dak- en thuislozen staat een wens om een normaal
leven te leiden. Deze wens komt veelal naar voren in de interviews. Nuy (1998) schrijft over
een onmacht om een normaal leven te leiden. Deze onmacht blijkt ook uit de interviews,
respondenten weten niet waar en hoe ze dit normale leven kunnen gaan leiden.

5.2.3 Geestelijke verzorging aan dak- en thuislozen en contact maken

De meeste respondenten hebben geen ervaring met geestelijke verzorging. Ook geeft de
meerderheid aan hier geen behoefte aan te hebben. De dak- en thuislozen menen echter wel
dat andere dak- en thuislozen geestelijke verzorging kunnen gebruiken. Wanneer hen
gevraagd wordt hoe hulpverleners het beste contact kunnen maken met hen of andere dak- en
thuislozen benoemen ze manieren van contact maken die onder 'outreaching' vallen. Dit sluit
aan bij het standpunt van Van Doorn (2002, 2004), Sumerlin en Privette (1994) en Rowe,
Huge en Fisk (1996) dat dak- en thuislozen een andere manier van benadering nodig hebben
dan de reguliere hulpverlening bied. Waar in de reguliere hulpverlening het eerste contact
wordt verwacht vanuit de cliënt, dient de hulpverlener in het contact met dak- en thuislozen
zelf het eerste contact te leggen. Onder andere hun zorgmijdende aard heeft als gevolg dat ze
niet vanuit eigen beweging met een hulpvraag naar de hulpverlener zullen stappen. Een
andere reden om de zorg te mijden die uit de interviews naar voren komt is een angst voor het
verlies van autonomie. De respondenten hebben vaak een slechte ervaring gehad in het
verleden waarbij de hulpverlening voorwaardelijk was. Ze moesten bijvoorbeeld medicatie
slikken of hun financiën in beheer van een organisatie stellen. Deze ervaringen met het
verlies van autonomie zorgen ervoor dat dak- en thuislozen het liefst uit het zicht van
instanties blijven (van Doorn, 2004).
Er komen in de literatuur en de interviews verscheidene redenen naar voren om de
hulpverlening te vermijden. Een hoge drempel, geen concrete hulpvraag, gekwetstheid en
verlies van autonomie voeren de boventoon. De doelgroep vraagt dus om een andere manier
van contact maken, waarbij het initiatief bij de hulpverlener ligt, en de hulp verstrekt wordt in
de leefwereld van dak- en thuislozen.
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5.3 Methodologische aandachtspunten en beperkingen

Tijdens het onderzoek is de betrouwbaarheid en validiteit zoveel mogelijk gewaarborgd. Toch
zijn er een aantal aandachtspunten met betrekking tot de dataverzameling en gebruikte
methode, die in deze paragraaf uiteengezet worden.

5.3.1 De doelgroep dak- en thuislozen

Een groot deel van dit onderzoek draait om de manier waarop er contact gemaakt moet
worden met dak- en thuislozen. In de resultaten komt naar voren dat outreaching – de cliënt
ontmoeten in zijn leefwereld – volgens de literatuur en respondenten de manier is om het
contact tussen cliënt en hulpverlener te leggen. Hoewel de onderzoeker van dit onderzoek al
jaren werkzaam is binnen de hulpverlening aan dak- en thuislozen, bleek de drempel tot het
contact leggen met de respondenten toch hoger dan verwacht. Om de objectiviteit van de
onderzoeker zo hoog mogelijk te houden is er gezocht naar dak- en thuislozen die de
onderzoeker niet of nauwelijks kende. Het was een uitdaging om te bepalen waar het contact
gelegd kon worden. Toen de plekken waar dak- en thuislozen zich verzamelen in kaart waren
gebracht, heeft het nog lang geduurd voordat het eerste contact is gelegd. Het outreachen in de
leefwereld van de respondenten bleek ingewikkelder dan verwacht. Het vraagt een zekere
moed en zelfverzekerdheid om iemands leefwereld in te stappen die men niet kent. Hoewel de
onderzoeker ervaring heeft in de maatschappelijke opvang, bleek de leefwereld buiten deze
opvang voor de onderzoeker voor een groot deel onbekend. De onbekendheid van deze
wereld creëerde een zekere kwetsbaarheid, waar men zich als vreemdeling in een nieuwe
wereld begeeft. Zoals bij vreemdelingen vaak het geval is, werd deze vreemdeling door de
dak- en thuislozen in eerste instantie met een zekere argwaan en vijandigheid benaderd.
Daarbij komt dat er in het contact maken niet is gewacht op eigen initiatief van de
respondenten, maar respondenten zijn benaderd door de onderzoeker. Dit neemt het risico met
zich mee dat de grens van de autonomie van de respondent overtreden wordt. Het is van
belang hier alert op de zijn. Achteraf gezien waren respondenten enthousiast over het
interview, maar de drempel die het outreachend contact maken opwierp in de werving van
respondenten, is een aandachtspunt dat van belang is.
Een ander aandachtspunt met betrekking tot de doelgroep is de grilligheid van de doelgroep.
In de methodologie is deze grilligheid meegenomen. De reguliere lengte van een interview
bedraagt 45 minuten tot een uur. Door de ervaring van de onderzoeker met de doelgroep is in
de methodologie meegenomen dat er een kans bestond dat niet alle interviews de reguliere
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interviewlengte zouden beslaan. Uiteindelijk zijn er zeventien interviews afgenomen,
variërend tussen de tien minuten en een heel uur. Om verscheidene redenen besloten sommige
respondenten het interview af te breken, omdat ze een afspraak hadden met een hulpverlener,
met een dealer of simpelweg omdat ze hun aandacht er niet meer bij konden houden. Daarom
hebben niet alle respondenten alle interviewvragen beantwoord, wat afdoet aan de validiteit
van het onderzoek.
Tot slot is gestreefd naar zoveel mogelijk diversiteit tussen respondenten. Zowel mannen als
vrouwen zijn geïnterviewd, met leeftijden tussen de 17 en 61. Ondanks deze diversiteit is het
niet mogelijk om deze groep respondenten als representatief te zien voor de gehele groep daken thuislozen in Nederland, waardoor ook de resultaten niet direct representatief behoeven te
zijn voor de dak- en thuislozenpopulatie.

5.3.2 Vignetten

De vignetmethodiek was voor de onderzoeker een nieuwe methode. Vignetten gaan niet direct
over de respondent, maar er wordt een herkenbare situatie geschetst. Dit zorgt voor een zekere
afstand die voor een veilige situatie zorgt. Daardoor kan een respondent met een veiliger
gevoel over situaties praten die raken aan de eigen ervaring en kwetsbaarheid (Richman &
Mercer, 2002; Barter & Renold, 1999). De vignetten, hoewel niet in alle interviews aan bod
gekomen (paragraaf 5.3.1), hebben een aanzienlijk deel van de resultaten opgeleverd. Een
aantal respondenten vertelden meer en makkelijker wanneer het aan de hand van een vignet
was. De verwachting was dat de vignetten het interview op gang zouden brengen en dat
respondenten makkelijker de stap zouden maken van vignet naar hun eigen situatie. Deze stap
ging bij sommige respondenten vanzelf, sommige respondenten bleven echter spreken over de
persoon praten in het vignet. Met behulp van een aantal vragen is geprobeerd voorzichtig
verbinding te leggen tussen de situatie in het vignet en de leefwereld van de respondent. Een
aandachtspunt in het gebruik van vignetten is het verschil tussen should en would in wat
respondenten vertellen (Hughes, 1998). Dit verschil tussen wat zou moeten en er
daadwerkelijk gebeurt trad voornamelijk op wanneer respondent gevraagd werd welke
hulpverlening iemand nodig heeft en hoe de hulpverlening dit aan kan pakken. Tijdens de
analyse is dit verschil aandachtig bekeken en meegenomen in de resultaten.
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5.4 Vervolgonderzoek

Vanwege het exploratieve karakter van dit onderzoek zijn er veel mogelijkheden tot
vervolgonderzoek. Allereerst kan een grootschalig onderzoek naar de zinbeleving van dak- en
thuislozen en hun behoefte aan geestelijke verzorging de kennis over dit onderwerp verdiepen
en verbreden. Dit onderzoek was kleinschalig en de respondenten kwamen uit Nijmegen. Een
onderzoek naar dak- en thuislozen in Nederland zou de generaliseerbaarheid van dit
onderzoek eventueel kunnen onderschrijven.
Met betrekking tot behoefte aan contact met een geestelijk verzorger is het ook interessant om
te onderzoeken hoe je de behoefte tot geestelijke verzorging kan aanwakkeren of naar de
oppervlakte kan krijgen. Dak- en thuislozen geven aan geen behoefte te hebben aan
geestelijke verzorging, maar laten in de interviews iets anders blijken. Veel respondenten
gaven aan het interview als erg fijn te hebben ervaren, met name wanneer het ging over
zingeving. Ze vonden het een opluchting en welkome afwisseling om te praten over zingeving
in plaats van praktische zaken. Ondanks deze positieve feedback geven ze aan de behoefte aan
geestelijke verzorging niet te voelen. Ze hebben echter moeite met hulp vragen (van Doorn,
2004). Moeite met hulp vragen kan overeenkomsten hebben met moeite met behoeften uiten.
Dit zou dus ook ten grondslag kunnen liggen aan het feit dat ze de behoefte aan geestelijke
verzorging niet uitspreken. Deze discrepantie nader onderzoeken zou interessante resultaten
kunnen opleveren.
Het gebruik van een ander niet religieus zingevingskader met betrekking tot dak- en
thuislozen en hun zinbeleving kan ook nieuwe inzichten opleveren. In deze scriptie is gekozen
voor Derkx (2011), maar ook de oervragen die Christa Anbeek beschrijft in 'De berg van de
ziel' (2013) of de behoeften aan zin van Hans Alma en Adri Smaling in 'Waarvoor je leeft'
(2010) kunnen een interessant kader bieden dat mogelijk nieuwe thema's binnen de zingeving
van dak- en thuislozen naar boven zou kunnen halen.
Tot slot kan een vervolgonderzoek naar het contact maken en contact houden met de
doelgroep waardevolle informatie opleveren. In de resultaten van dit onderzoek komt naar
voren dat dak- en thuislozen behoefte hebben om op een andere manier, met name
outreachend, contact te maken. Het contact maken met de respondenten was een uitdaging.
Deze kenmerken zijn inherent aan deze doelgroep. De verhouding tussen de kenmerken van
de doelgroep en de manier waarop de geestelijke verzorging hier op in kan spelen kunnen
voor humanistisch geestelijk verzorgers een nieuw werkveld aanboren.
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5.5 Humanistisch geestelijke verzorging en dak- en thuislozen

De hoofdvraag van dit onderzoek is: "Hoe verhoudt humanistisch geestelijke verzorging zich
tot de mogelijke zinvragen en leefwereld van dak- en thuislozen?".
Het merendeel van de respondenten geeft aan geen behoefte aan humanistisch geestelijke
verzorging te hebben. Ze hebben echter wel moeite met hulp vragen en behoeven hierin een
andere manier van benaderen. Dak- en thuislozen dragen een zekere gekwetstheid met zich
mee ervaren hun leven als zwaar. De letterlijke leefwereld bevindt zich buiten op straat.
Humanistisch geestelijke verzorging staat buiten de leefwereld van dak- en thuislozen. De
resultaten van dit onderzoek laten zien dat dak- en thuislozen kampen met fundamentele en
existentiële vragen. Ook wanneer de fysiologische- en veiligheidsbehoeften, beschreven in de
piramide van Maslow, niet bevredigd zijn spelen verschillende zingevingsaspecten een rol in
het leven van dak- en thuislozen. Zingeving is onvoorwaardelijk in het leven van dak- en
thuislozen, en niet afhankelijk van de bevrediging van basisbehoeften.
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Bijlage 1

Bijlagen
Bijlage 1: Topiclist
Topiclist/sensitizing concepts
Zingeving
-

Wat geeft dagen zin

-

Wat maakt de dagen zinloos

-

Doelgerichtheid

-

Morele rechtvaardiging

-

Eigenwaarde

-

Competentie

-

Begrijpelijkheid

-

Verbondenheid

-

Transcendentie

Leefwereld
-

Betekenis dakloosheid voor respondent

Ervaring
-

Geestelijke verzorging

-

Humanistisch geestelijke verzorging

-

Gesprekken over zingeving

Behoefte
-

Geestelijke verzorging

-

Humanistisch geestelijke verzorging

-

Gesprekking over zingeving

Benadering
-

Ervaring met zorgmijden

-

Reden van zorgmijden

-

Gewenste manier van contact leggen

-

Ervaringen met contact leggen hulpverleners
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Bijlage 2

Bijlage 2: Overzicht respondenten
Nr.
1
2
3
4
5
6

M/V
M
M
M
M
V
M

Leeftijd
50
61
42
48
26
58

7
8
9

M
M
M

21
60
55

10
11
12
13
14

M
M
M
M
M

59
51
45
32
32

15
16
17

V
V
V

17
22
20

Ervaring dakloosheid/huidige situatie
Verslaafd. Verblijft in dag- en nachtopvang
Verblijft bij dag- en nachtopvang. 28 jaar dakloos.
Na tien jaar dakloosheid nu sinds 3 maanden een huis via Housing First
Verslaafd. Verblijft in dag- en nachtopvang
Verslaafd. Verblijft in dag- en nachtopvang
Verslaafd. Momenteel gedwongen opname. Leefde voorheen op
straat.
Verblijft in nachtopvang, overdag op straat.
Ongedocumenteerd. Verblijft in nachtopvang, overdag op straat.
Verslaafd. 14 jaar dakloos geweest. Woont nu op een beschermd
wonen afdeling.
Voormalig dakloos. Sinds drie jaar een woning via Housing First.
Vier jaar dakloos geweest. Heeft nu een eigen woning.
Aantal maanden dakloos geweest. Inmiddels een eigen woning.
Ongedocumenteerd. Verblijft in nachtopvang, overdag op straat.
Sinds een paar maanden dakloos. Verblijft in nachtopvang, overdag op
straat.
Voormalig dakloos, woont nu op een begeleid wonen afdeling.
Voormalig dakloos, woont nu op een begeleid wonen afdeling.
Voormalig dakloos, woont nu op een begeleid wonen afdeling.
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