
Het bijzondere van de NuNN, 

Nachtopvang uit Noodzaak Nijmegen, 

is dat de dak- en thuislozen die 

gebruikmaken van de voorziening de 

opvang in zelfbeheer hebben. Het is 

hun eigen voorziening, waarbinnen zij 

zich verdienstelijk kunnen maken en 

elkaar kunnen ontmoeten. ‘Door zelf 

verantwoordelijkheid te dragen voor 

de voorziening, zijn de gasten van 

betekenis voor hun lotgenoten’, vertelt 

een van de ondersteuners. ‘Dit geeft hun 

meer eigenwaarde en competenties uit 

het verleden komen weer naar boven.’ 

De NuNN, opvang  
in zelfbeheer
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thuislozen heeft zich in 1996 georganiseerd en met hulp van het 

maatschappelijk middenveld hebben zij de NuNN opgericht. 

Laagdrempelig
In principe laat de NuNN alle dak- en thuislozen toe, ongeacht de 

problematiek. De criteria zijn laagdrempelig. Er worden regels 

gesteld aan persoonlijke hygiëne: de gast dient zijn kleren te 

wassen, onder de douche te gaan en zijn kamer op te ruimen. 

Het belangrijkste is dat de houding en het gedrag van de gasten 

goed is. Zij zijn mede verantwoordelijk voor de sfeer binnen de 

opvang en er wordt ook verwacht dat ze deelnemen aan het 

groepsproces en sociale activiteiten. Eenmaal binnen de NuNN 

blijkt pas of dit een passende voorziening is. Een gast wordt 

nooit afgerekend op een eventuele verslaving of ziektebeeld, 

maar enkel op negatief gedrag dat hieruit kan voortkomen.

Bij de groep horen
De NuNN biedt dak- en thuislozen een aantrekkelijke leefomge-

ving. De sfeer is huiselijk en men slaapt met maximaal vier perso-

nen op een kamer. ‘Erbij horen’ is voor iedereen een belangrijke 

voorwaarde voor een menswaardig bestaan. Voor mensen 

zonder huis, zonder eigen dak boven het hoofd, is het moeilijk 

dat gevoel te ervaren. De NuNN biedt gasten de mogelijkheid 

zelf verandering in deze situatie te brengen. Binnen de NuNN is 

het belangrijk dat de groepsleden elkaar ondersteunen, elkaar 

helpen en dat zij met elkaars hulp aan hun competenties kunnen 

werken. De sfeer binnen de voorziening is open, mede doordat 

iedereen dezelfde achtergrond heeft. Mensen vinden aansluiting 

Zoals de naam al aangeeft, is de NuNN uit noodzaak ont-

staan. Er was eind jaren negentig een tekort aan opvang 

in Nijmegen, maar ook een dringende behoefte bij dak- en 

thuislozen aan zelfstandigheid en de mogelijkheid zelf 

verantwoordelijkheid te dragen. Dit was binnen de reguliere 

opvang destijds niet mogelijk. Een hechte groep dak- en 



bij de groep, omdat ze veel in elkaars situatie herkennen. 

Daardoor is het ook makkelijker om elkaar aan te spreken 

op ongewenst gedrag. Van een hulpverlener wordt dat vaak 

niet geaccepteerd. Zo zegt een van de taakvrijwilligers: ‘We 

maken zelf schoon, we koken zelf, we doen zelf de deur 

open. Het gaat om zelfsupport en lotgenotenverbondenheid. 

Je kunt je hier niet buiten de groep plaatsen.’

Carrière maken 
Binnen de NuNN is een carrière mogelijk van gast tot taak-

vrijwilliger en uiteindelijk tot beheerder. Dak- en thuislozen 

kunnen als gast van de nachtopvang tussen 17.00 uur ’s 

avonds en 10.00 uur de volgende ochtend de nacht doorbren-

gen, daarna gaan zij weer de straat op. De organisatie van 

de nachtopvang is in handen van (ex-)dak- en thuislozen die 

taken uitvoeren binnen de nachtopvang: de taakvrijwilligers 

en beheerders. Ze worden hierbij geholpen door ondersteu-

ners, ofwel diverse welzijnsprofessionals, die werkzaam zijn 

bij de NuNN. Gasten die willen bijdragen in het huishouden 

worden uitgenodigd zich aan te melden als taakvrijwilliger. 

Taakvrijwilligers assisteren beheerders bij het uitvoeren van 

corveediensten en beheerderstaken. Als tegenprestatie voor 

het werk dat een taakvrijwilliger verricht, mag hij overdag 

binnen blijven. Beheerders zijn ex-daklozen die buiten de 

voorziening in een van de beheerderswoningen wonen. Zij 

zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de NuNN en de 

begeleiding van taakvrijwilligers. Taakvrijwilligers en beheer-

ders worden democratisch gekozen door de gasten zelf. 

Werken aan jezelf
De kern van de NuNN is het werken aan, en het (opnieuw) 

ontdekken en inzetten van vaardigheden en talenten, voor 

jezelf en voor anderen. Dit gebeurt door mee te werken 

aan het dagelijkse reilen en zeilen binnen de NuNN; koken, 

boodschappen doen, schoon maken, intakes doen en nieu-

welingen wegwijs maken. Er zijn mogelijkheden voor werk, 

scholing, EVC-trajecten en allerlei creatieve activiteiten, die 

bijdragen aan het ontwikkelen van vaardigheden, eigen 

verantwoordelijkheid en betekenisgeving. Bij resocialisatie 

gaat het er bij de NuNN nadrukkelijk niet om toe te werken 

naar een normaal, regulier bestaan met huisje-boompje-

beestje. Het gaat erom dat gasten, taakvrijwilligers en be-

heerders vaardigheden en talenten ontdekken en ontwik-

kelen. Dat ze zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen 

welzijn en dat van anderen. 

Ondersteuning door present te zijn
De ondersteuners die werkzaam zijn bij de NuNN hebben 

een andere rol dan in een reguliere instelling. Ze bewaken de 

doelstellingen van de NuNN, verzorgen het inkomensbeheer 

en ondersteunen waar nodig, afgestemd op de behoefte van 

de gast. Zij hanteren daarbij de zogenoemde presentiebena-

dering. Dit betekent dat de ondersteuners terughoudend zijn in 

de hulp die zij bieden. Vanuit die presentiebenadering kunnen 

zij ‘op hun handen zitten’, en afwachten tot gasten zelf met een 

vraag komen. Ze kunnen dingen laten gebeuren en de verant-

woordelijkheid voor een oplossing bij de gasten laten. 

Perspectief bieden als succesfactor 
De doorstroom van gast naar taakvrijwilliger en de mogelijk-

heden om door te stromen naar een beheerdersfunctie en een 

eigen woning met zo nodig begeleiding en nazorg, geven de 

dak- en thuislozen perspectief voor de toekomst. Het feit dat 

dak- en thuislozen zelf verantwoordelijk zijn voor de voorzie-

ning en de focus van de NuNN ligt op competenties en eigen 

kracht, is essentieel om dit perspectief te kunnen realiseren. 

www.nunn.nl

Professionaliteit Verankerd
Deze publicatie is ontwikkeld als één van de onderdelen van 

het project Professionaliteit Verankerd. Het project Professiona-

liteit Verankerd maakt deel uit van het VWS programma  

Beter in Meedoen dat een kwaliteitsimpuls wil geven aan de 

uitvoering van de Wmo. Dit gebeurt door kennis beschikbaar 

te stellen waarmee gemeenten, uitvoerende instellingen in 

wonen-zorg-en welzijn, professionals, organisaties op het ge-

bied van vrijwillige inzet, actieve burgers en cliënten optimaal 

kunnen werken aan het succes van de Wmo. Het is een samen-

werkingsproject van de MOgroep, VGN, GGZ Nederland, ABVA-

KABO, NVMW, Phorza en BON en het project wordt uitgevoerd 

door MOVISIE Beroepsontwikkeling. Kijk voor deze publicatie 

en een uitgebreide beschrijving van de good practice op  

www.movisie.nl/professionaliteitverankerd.

‘Zelf verantwoordelijk zijn voor de voorziening, dat werkt!’
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