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Nota Bene
In dit boekje vindt u portretten van cliënten 

en citaten van cliënten. De citaten zijn niet persé 

van de geportretteerde cliënt
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Inleiding
Het beeld dat mensen van dak- en thuislozen hebben, is hardnekkig. Beïnvloed, gedicteerd bijna, door 
wat jaren geleden de opvatting was. Daklozen waren mensen met wie je liever niet geconfronteerd 
wilde worden, die min of  meer onzichtbaar onderdak kregen bij opvanginstellingen.Tegen dat beeld 
verzet de Kessler Stichting zich uitdrukkelijk. Het nieuwe onderkomen aan De la Reyweg, dat in de 
plaats kwam van het Moederhuis uit 1923 laat dat duidelijk zien. Het open, heldere, kleurrijke gebouw 
zegt: ‘je bent welkom, en we gaan aan de slag’.

In de Nachtopvang klinkt dat welkom helder en duidelijk door. Maar ook aan de Nachtopvang kleeft 
een beeld dat niet meer van deze tijd is. Het is nog steeds een plaats om te slapen, om je te wassen, 
om te eten. Een plaats voor dak- en thuislozen, die om welke reden dan ook geen huis, werk en inko-
men hebben; of  zo buiten de maatschappij staan, dat ze zich niet aan een leven kunnen verbinden dat 
wij als normaal beschouwen. Maar het is niet meer een plek waar je vrijwel onbeperkt kunt aanklop-
pen, en waar je verder niet veel verplichtingen hebt. ‘Bed, bad en brood’ is een constante gebleven, 
maar vanaf  2011 is de aanpak drastisch veranderd, en is de vierde ‘b’ van begeleiding even belangrijk 
geworden. Begeleiding naar een huis, naar een zelfstandig bestaan als dat mogelijk is, of  naar een 
andere, waardige manier van leven. 

Die begeleiding, de manier waarop de ondersteuning wordt verleend, en vooral de wijze waarop de me-
dewerkers van de Kessler Stichting de cliënten benaderen, wijken totaal af  van hoe het ‘vroeger’ was. 

Met dit boekje laten we dat verschil zien, het neemt u vanaf  2013 mee terug in de tijd. 
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Je moet het doel niet uit 
het oog verliezen. 

Hoe zwaar het ook is
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Je bent welkom, 
en we gaan aan de slag
Bij de Kessler Stichting word je hartelijk ontvangen als je gebruik wilt maken van de Nachtopvang. 
Hartelijk, en persoonlijk. Je kunt er slapen in een nette en schone omgeving, maar niet onbeperkt 
blijven. Dat is verleden tijd. Ieder die dat wil, kan meedoen aan een zorg- en hulpverleningstraject, toe-
gesneden op de persoon. Met de bedoeling iemand zo snel mogelijk uit de Nachtopvang te begeleiden, 
naar een passende woonplek en, als dat nodig is, met passende zorg. Een bed, bad en brood, maar 
ook begeleiding, op vier levensgebieden: huisvesting, dagbesteding, financiën en wat zich dat moment 
voordoet en verbeteringen op de drie andere levensgebieden in de weg staat. Samen met ketenpart-
ners mensen die dak- of  thuisloos zijn, aandacht en zorg geven, ze stimuleren uit de bestaande situa-
tie te komen, ze aanmoedigen, leren en stimuleren het vertrouwen in eigen krachten te herontdekken 
en weer in te zetten. Dat is de moderne opvatting van de Nachtopvang anno 2013. 

Hoe heeft de Nachtopvang zich in de afgelopen tijd ontwikkeld tot de mensgerichte meest laagdrempe-
lige zorg die zij nu is? 

Vanaf 2007: leefsituatie dak- en thuislozen verbeteren
Al langer heeft de Kessler Stichting mensgerichte benadering van cliënten voorop staan. ‘De weg terug 
naar zelfstandigheid begint bij een warme, hartelijke begroeting van iedere nieuwe cliënt.’ Dit werd 
rond 2007 het credo en uitgangspunt van de dienstverlening van de Kessler Stichting: feitelijk daklo-
zen ruimhartig en laagdrempelig ondersteunen. 

Van de straat naar een zorgtraject 
Begin 2007 committeerden het rijk en de vier grote steden (G4) zich aan een Plan van Aanpak Maat-
schappelijke Opvang. Hierin besloten zij om de dak- en thuisloosheid samen aan te pakken. En wel 
door een integrale, persoonsgerichte en directe benadering, die ervoor moest zorgen dat alle dak- en 
thuislozen passende zorg, huisvesting en een dagbesteding kregen. En dat de overlast en criminaliteit 
werden teruggedrongen. Dit plan moest de leefsituatie van dak- en thuislozen, en mensen die thuisloos 
dreigden te worden, verbeteren. Een van de ambitieuze doelstellingen was het streven om in 2010 de 
hele doelgroep van de straat naar een zorgtraject te hebben begeleid. 
Den Haag werkte dit uit in Den Haag Onder Dak: een plan in twee fasen. Allereerst was het doel vol-
doende opvang te creëren zodat geen mensen meer buiten op straat zouden slapen. In fase 2, vanaf  
2011, kwam de nadruk te liggen op preventie en herstel.
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Ik durfde hier eerst niet eens 
binnen te komen. 

Maar je hoeft hier helemaal 
niet bang te zijn
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Vanaf 2011: een nieuw aanpak 
Geen mensen meer op straat laten slapen: dat lukte voor het grootste deel. Maar de situatie was nog 
verre van ideaal. Cliënten bleven vaak nog te lang in de opvang, de doorstroom was te gering, er waren 
wachtlijsten en nog te weinig overzicht. Vanaf  2011 pakte de Kessler Stichting het anders aan. Zij 
werkte een visie uit die voortborduurde op de persoonsgerichte aanpak: mensen snel van straat naar 
de Nachtopvang toe leiden en ze een persoonsgericht traject aanbieden. Dat betekent ze actief  helpen 
om vervolghuisvesting te vinden en vervolghulpverlening te regelen. Snel, omdat persoonlijke vaar-
digheden dan grotendeels behouden blijven, de fysieke en mentale schade door het verblijf  op straat 
beperkt blijven, en daarmee ook de kosten die gemoeid zijn met zijn herstel. Dat alles binnen een 
beperkte verblijfsduur van acht weken per jaar. 

Deze aanpak is inmiddels dé werkwijze in de Nachtopvang voor de gemeente geworden, beschreven in 
Beleid Actieve Toeleiding. Dit plan beschrijft een nauwe samenwerking tussen de cliënt, het CCP en de 
Nachtopvangvoorzieningen

Screening, zorgplan, traject
Een rol in deze aanpak is weggelegd voor het Centraal Coördinatie Punt (CCP) in Den Haag. Alle cliën-
ten worden tijdens de intake door het CCP gescreend; het afnemen van de Zelf  Redzaamheid Matrix 
(ZRM) is daarvan een onderdeel. 
Voldoet de cliënt aan de toelatingscriteria, dan krijgt hij een zorgpas en kan gebruikmaken van de 
Nachtopvang. Het CCP werkt met een cliëntmanager. Die schrijft samen met de cliënt binnen een week 
na aanmelding een zorgplan, op basis van wat de uitkomst is van de zelfredzaamheidsmatrix. Op het 
moment dat de cliënt met een zorgpas verblijft in de Nachtopvang, start zijn traject. Verschillende 
ketenpartners werken samen aan één zorgplan, dat is opgenomen in het cliëntvolgsysteem Trace. De 
Nachtopvang heeft toegang tot Trace. 

De zelfredzaamheidsmatrix meet op 11 verschillende levensgebieden de mate van zelfredzaamheid. 
De scores variëren van 1 tot 5. Waarbij de score 1 voor niet zelfredzaam geldt en de score 5 aangeeft 
dat iemand volledig zelfredzaam is op het betreffende levensgebied. Bij start van het traject wordt er 
een nulmeting gedaan, om te bepalen welk niveau van zelfredzaamheid iemand heeft per levensgebied. 
Vervolgens wordt er samen met de cliënt een doelmeting ingevuld; deze meting geeft weer welk niveau 
iemand wil bereiken tijdens de begeleiding. Periodiek wordt de voortgang gemeten, zodat inzichtelijk 
is of  er sprake is van vooruitgang en waar extra begeleiding nodig is. Voor mensen die gebruik maken 
van de Nachtopvang geldt over het algemeen dat de levensgebieden; huisvesting, financiën en zinvolle 
dag invulling de meeste begeleiding vragen. 
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Op een gegeven moment dacht ik ; 
ik kom nooit uit deze cirkel, 

maar mijn vertrouwen 
in mijn begeleiders maakte mij sterk. 

De kou, de wind en die onzekerheid. 
Het was doorgaan…
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Afbeelding: De ZRM spin. Deze grafische weergave van de Zelfredzaamheidsmatrix laat de ontwikkeling 
van een cliënt op verschillende meetmomenten zien. Zowel de begeleider als de cliënt hebben zo een 
snel overzicht van de toename van de zelfstandigheid van de cliënt.

In de praktijk
Iemand die wil slapen in de Nachtopvang heeft dus een zorgpas nodig van het CCP. Maar het gebeurt 
regelmatig dat iemand zich meldt zonder zo’n pas. Is er een bed vrij, dan wordt hij uiteraard niet ge-
weigerd. Maar de man of  vrouw moet zich de volgende dag wel bij het CCP melden voor een zorgpas, 
als hij/zij terug wil komen. 
Bij de Nachtopvang word je vervolgens op een hartelijke, en persoonlijke manier ontvangen, en onvoor-
waardelijk geaccepteerd. In een eerste gesprek komt aan de orde of  iemand wil meedoen aan een tra-
ject. Cliënten maken zelf  keuzes bij het uitstippelen van een dergelijk individueel traject. De begeleider 
Nachtopvang neemt hierin de begeleiding op zich die de cliënt nodig heeft op de gebieden huisvesting, 
dagbesteding, financiën en wat op dat moment nog meer zijn leven bepaalt. Elke twee weken volgt 
hierover een voortgangsgesprek. 

Duidelijk resultaat 
Deze nieuwe aanpak werkt! Dat blijkt uit de evaluatie en rapportage van de uitvoering van het beleid 
actieve toeleiding binnen de Nachtopvang Kessler Stichting over de periode april 2012 tot april 2013. 
De Nachtopvang heeft zich vanaf  2011 sterk ontwikkeld. Veel min of  meer ‘trouwe’ cliënten kregen 
een traject aangeboden, gingen daarop in en ruilde de Nachtopvang in voor een andere (zelfstandige) 
woonplek of  zorgvoorziening. De uitstroom uit de Nachtopvang ging sterk omhoog, en de verblijfsduur 
liep terug naar gemiddeld nog 4,4 weken. Van de cliënten die meer dan drie nachten overnachtten in 
de opvang, heeft in het evaluatiejaar 53% van de cliënten de Nachtopvang verlaten van wie ook bekend 
is waarheen. En 76% van de cliënten die gebruikmaakten van de Nachtopvang van de Kessler Stichting 
is in zorg bij een zorginstelling. Bijna één op de vijf  cliënten woont zelfstandig na verblijf  in de Nacht-
opvang.
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Het is makkelijk gezegd positief  
te blijven denken, opnieuw te leren 

vertrouwen in jezelf 
en hard om te doen 

maar het is het waard om weer 
grond onder je voeten te voelen.
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Tabel 1. Kenmerken doelgroep nachtopvang (april 2012 – april 2013)

Kenmerken Aantallen %

 
Totaal aantal unieke cliënten

 
622

 
100

Kort dakloos, snel weer zelfstandig
Bijna één op de vijf  mensen woont zelfstandig na verblijf  in de Nachtopvang. Een hoog percentage, 
dat te verklaren valt uit het feit dat het aantal mannen en vrouwen dat voor de eerste keer en kortdu-
rend dakloos is, flink gestegen is. Dit zijn doorgaans de mensen die na een paar weken weer zelfstan-
dig gaan wonen en hun leven weer op de rit hebben. Deze cliënten hebben vaak een langere periode 
succesvol deelgenomen aan de maatschappij, waardoor zij - in relatie tot cliënten die langdurig en 
herhaaldelijk dakloos zijn geweest - minder verlies van vaardigheden hebben. En dus gemakkelijker 
weer zelfstandig kunnen leven. 

We zien dit als een trend: dat meer mensen voor het eerst en kortdurend dakloos zijn. En dat het aan-
tal mensen dat langdurig dakloos is, afneemt. Dit als resultaat van Den Haag Onder Dak. Het totaal 
aantal daklozen neemt echter niet af.

94% 23 jaar en ouder

6% 18 tot 23 jaar 14% Vrouw

86% Man 5 % Regiobinding nee

95% Regiobinding ja
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Bij de Nachtopvang 
is het eten gezond 

en de bedden zijn goed. 
Ik word goed begeleid 

en ondersteund
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Tabel 2. Uitstroom uit nachtopvang

Van de 622 cliënten zijn er 332 uitgestroomd

Ook na 2013: genoeg bedden blijven nodig
Het beleid mag strikter en zakelijker zijn, de Nachtopvang heeft toch haar laagdrempelige karakter niet 
verloren. Nog altijd weten cliënten hun weg ernaartoe te vinden. De evaluatie geeft aan dat de bezet-
tingsgraad hoog is. Vooral als het koud is, zijn geen of  slechts enkele bedden beschikbaar. Het aantal 
plaatsen – negentig – blijkt hard nodig. Met minder bedden in de Nachtopvang, zullen weer mensen op 
straat slapen. Zij zullen daardoor de mogelijkheid missen een traject te volgen, zijn langer dakloos en 
raken in een neerwaartse spiraal wat betreft vaardigheden, werk en gezondheid. En dat zal ook gevol-
gen hebben voor de kosten die het vraagt hen te helpen: die zullen stijgen. 

43 Overig

21 Andere regio 

13 Housing �rst 

128 Maatschappelijke Opvang 

 23 Eigen netwerk

104 Zelfstandig wonen 
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Ze staan altijd voor 
mij klaar als ik 

hulp nodig heb, 
alle lof
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Voordeur naar andere voorzieningen 
De Nachtopvang is belangrijk, omdat zij de eerste stap is in de keten, en de meest laagdrempelige 
zorg. De Nachtopvang dient als een toegangspoort tot alle voorzieningen die vallen onder Den Haag 
Onder Dak. Er komen mensen die al snel weer zelfstandig kunnen wonen, maar ook cliënten met veel 
problemen, die niet zo snel weer terug op de been zijn. Zij kunnen naar een doorstroomvoorziening, en 
hebben dan langer de tijd om hun leven op orde te krijgen. Anderen zullen lang niet zelfstandig kunnen 
wonen en krijgen een indicatie voor beschermd wonen. In toenemende mate krijgt de Nachtopvang 
te maken met cliënten met een complexe problematiek, zoals mensen met een licht verstandelijke 
beperking en GGZ-problematiek. Die hele groep verschillende mensen komt in de opvang en waaiert 
daar uit. 

Tabel 3. Cliënten in zorg

76% van de cliënten is in zorg gedurende het traject of na uitstroom,

58 Overig

27 Brijder

21 Parnassia

39 Palier

34 TOP

135 CCP / Kessler Stichting
 Dit zijn cliënten die nog in de NO zaten gedurende 
de meting, of van wie de zorgpas nog actief is.

158 CCP

1 Kessler Stichting
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Nachtopvang bespaart kosten
Vooruitkijkend verwachten we dat minder mensen langdurig dakloos zullen zijn, maar dat het aantal 
kortdurend daklozen zal stijgen. Omdat zij vaak relatief  snel weer zelfstandig gaan wonen, kan dit op 
termijn effect hebben op de vraag naar vervolgvoorzieningen. Die vraag zal wellicht teruglopen, maar 
er zal meer behoefte zijn aan zorg thuis, en nazorg. De preventie- en herstelkant worden belangrijker. 
Dat is een ontwikkeling die gaande is. En de Nachtopvang blijft een cruciale rol spelen in dit hele 
proces. Snel van straat en direct starten met een persoonsgerichte aanpak in de vorm van een traject 
levert veel voordelen op, voor de cliënt, en voor vervolghulpverlening, dat is een bewezen feit. Wij zien 
op den duur een beperktere inzet van ‘dure’ bedden. Een belangrijk argument om de Nachtopvang 
op peil te houden, is dan ook dat je – door mensen te helpen snel hun leven weer op de rit te krijgen - 
bespaart op kosten. 
_____________________________

Bronnen: 
Actieve toeleiding vanuit Nachtopvang naar huisvesting, zorg, inkomen en dagbesteding. Plan van aanpak. Den Haag, juni 
2012.
Evaluatie en rapportage van de uitvoering van het beleid van actieve toeleiding binnen de Nachtopvang Kessler Stichting in 
de periode april 2012 - april 2013. Den Haag, juli 2013.
Kessler Stichting 100 jaar thuis in Den Haag. Ontwikkelingen in de opvang en begeleiding van dak- en thuislozen. Door 
Andréa A. Kroon en Audrey Wagtberg Hansen. Een uitgave van de Kessler Stichting. Den Haag, De Nieuwe Haagsche, 
2012.
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