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Deze publicatie is ontwikkeld als één van de onderdelen van het project Professionaliteit Verankerd.   

Het project Professionaliteit 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 gebied van vrijwillige inzet, actieve burgers en cliënten optimaal kunnen werken 

aan het succes van de Wmo. 

 

Het project Professionaliteit Verankerd heeft tot doel een kwaliteitsimpuls te geven aan de 

professionele kwaliteit van de uitvoering van de Wmo. Het is een samenwerkingsproject van de 

MOgroep, VGN, GGZ Nederland, ABVAKABO, NVMW, Phorza en BON en het project wordt 

uitgevoerd door MOVISIE Beroepsontwikkeling.  

 

MOVISIE is het landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor maatschappelijke ontwikkeling. We 

bieden toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het 

terrein van welzijn, participatie, zorg en sociale veiligheid. In ons werk staan vijf actuele thema’s 

centraal: huiselijk en seksueel geweld, diversiteit en participatie, kwetsbare groepen, leefbaarheid, 

mantelzorg en vrijwillige inzet. 

 

Kijk voor meer informatie op www.movisie.nl/professionaliteitverankerd. 
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1 De context  

1.1 Inleiding 

Naar schatting zijn er zo’n 35.000 á 40.000 dak- en thuislozen in Nederland. Onder dak- en thuislozen 

bevinden zich drugsverslaafden, prostituees, illegalen, zwervers en mensen met psychische 

problemen. De leeftijden variëren van onder de twintig tot ver in de tachtig. Overwegend mannen zijn 

dak- en thuisloos. Slechts 15 procent van de dak- en thuislozen is vrouw. Zij zijn vaak werkzaam in de 

prostitutie.  

 

Eén ding hebben dak- en thuislozen gemeen: ze lijden aan thuisloosheid. Ze hebben veelal niet het 

vermogen contacten te leggen met andere mensen. Door allerlei oorzaken hebben zij geen vertrouwen 

meer in de medemens. De oorzaak van thuisloosheid zoeken de meeste onderzoekers bij de 

ontwikkeling van de persoonlijkheid. Ieder mens heeft een veilige omgeving nodig om zich te kunnen 

ontwikkelen als een sociaal, zelfstandig functionerend persoon. Daarnaast kunnen andere 

traumatische ervaringen dusdanige invloed hebben dat iemand in het dak- en thuislozencircuit 

terechtkomt. 

Niet alle dak- en thuislozen leven of slapen buiten. De indeling in soorten daklozen maakt dit duidelijk. 

Allereerst is er de groep die geen dak boven hun hoofd heeft. Zij springt het meest in het oog. Deze 

daklozen leven op straat; slapen buiten op een bankje in het park, in een hut in het bos of onder een 

brug. Ze zien er vaak 'vervallen' uit en velen van hen hebben een psychiatrische achtergrond. We 

noemen ze wel ‘buitenslapers’. 

De andere groep heeft geen éigen dak boven het hoofd. Zij slapen variërend bij vrienden, in de 

nachtopvang of in een kraakpand. Veel van deze daklozen slapen in de zomerperiode buiten. 

Daarnaast zijn er thuislozen. Thuislozen zijn mensen die wél een eigen dak boven hun hoofd hebben. 

Dit kan een kamer zijn die gehuurd is in het grijze circuit. In dit circuit worden kamers verhuurd voor 

behoorlijke hoge prijzen en door malafide verhuurders. 

 

80 procent van de dak-en thuislozen heeft psychische problemen, waarvan een behoorlijk deel een 

persoonlijkheidsstoornis. Daarnaast is er een grote groep (ook rond de 80 procent) met een 

verslavingsachtergrond. Uit bovenstaande cijfers blijkt dat veel dak- en thuislozen een dubbeldiagnose 

hebben: drugsverslaafd en schizofreen, of een antipersoonlijkheidsstoornis en verslaafd aan alcohol of 

gokken. Het is een relatief moeilijke groep om hulp aan te verlenen. 
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1.2 Gemeentelijk beleid 

De uitvoering van de maatschappelijke opvang en het verslavingsbeleid is sinds 1994 een 

verantwoordelijkheid van de gemeenten. De belangrijkste taak van de maatschappelijke opvang in 

Nederland is het aanbieden van onderdak en begeleiding aan mensen die zich in sociaal kwetsbare 

situaties bevinden. Het verslavingsbeleid bestaat uit ambulante hulpverlening, gericht op 

verslavingsproblemen en preventie van verslavingsproblemen, inclusief activiteiten in het kader van de 

bestrijding van overlast door verslaving.  

 

De gemeenten gaan over het uitvoerend werk in de maatschappelijke opvang en het verslavingsbeleid. 

In 1994 werden 48 centrumgemeenten voor maatschappelijke opvang aangewezen en 25 voor de 

verslavingszorg. Deze gemeenten kregen hiervoor financiële middelen van de overheid. Sinds 2001 

zijn er 43 centrumgemeenten financieel verantwoordelijk  voor zowel de maatschappelijke opvang als 

de verslavingszorg van hun regio. 

Maatschappelijke opvang is een vangnet voor mensen die tijdelijk onderdak, begeleiding, informatie en 

advies nodig hebben. Het vangnet bestaat ten minste uit een laagdrempelige basisvoorziening, waarop 

in geval van nood onmiddellijk een beroep kan worden gedaan. Die voorziening moet dus 24 uur per 

dag bereikbaar zijn, zodat bijvoorbeeld de politie ook na kantooruren daklozen die overlast geven, daar 

kan onderbrengen. Wanneer overlastgevende mensen ‘van straat gehaald worden’ vergroot dit de 

veiligheid in de samenleving. Mensen zonder thuis worden eerder crimineel. 

 

Maatschappelijke opvang gaat niet alleen over asiel (bed, bad en brood), maar ook over:  

• preventie: voorkomen dat kwetsbare mensen maatschappelijk uit de boot vallen of herhaling 

daarvan; 

• handhaven: verschillende mate van begeleiden, ondersteunen en hulpverlenen; 

• herstel: alle activiteiten die de zelfredzaamheid bevorderen en mensen terugbrengen tot enig 

niveau van zelfstandig maatschappelijk functioneren. 

 

Dat laatste houdt in dat cliënten zelf – naar vermogen en draagkracht – moeten bijdragen aan een 

goede, definitieve oplossing. Hierbij blijkt sport een bijzonder effectief en stimulerend middel om 

kwetsbare mensen uit hun isolement te halen. 

1.3 Dutch Homeless Cup en de Wmo 

De doelstellingen van de Dutch Homeless Cup zijn: 

1. Bijdragen aan het re-integratieproces van de deelnemers. 
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2. Structuur en regelmaat brengen in het leven door deelname aan trainingen, competitierondes en re-

integratietrajecten. 

3. Verhogen van eigenwaarde en zelfvertrouwen bij deelnemers. 

 

Door met elkaar te sporten, bouwen de dak- en thuislozen regelmaat en sociale contacten op, leren ze 

omgaan met regels en verplichtingen en worden ze gestimuleerd om gezonder te gaan leven. In 

Nederland zijn verschillende organisaties actief op het gebied van dak- en thuislozenproblematiek. 

Sport blijkt een uitstekend middel voor sociale integratie: het is een actieve vrijetijdsbesteding die 

structuur biedt en leidt tot verbetering van eigenwaarde en imago.  

 

De activiteiten van het Dutch Homeless Cup (DHC)-project vallen onder Wmo-prestatieveld 7. 

In prestatieveld 7 gaat het om maatschappelijke opvang. Maatschappelijke opvang omvat activiteiten 

bestaande uit het tijdelijk bieden van onderdak, begeleiding, informatie en advies aan personen die, 

door een of meer problemen, al dan niet gedwongen de thuissituatie hebben verlaten en niet in staat 

zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. 

 

Uitgangspunt van de Wmo is immers dat mensen participeren en sport is daar een mooi middel voor: 

• sport bevordert een brede maatschappelijke participatie; 

• sport bevordert een actieve levensstijl en verhoogt de zelfredzaamheid; 

• sport draagt bij aan een integratie van mensen met een beperking; 

• sportverenigingen en sportaccommodaties kunnen dienen als preventieve ondersteuning van 

jongeren en hun ouders door een vindplaats voor vroegsignalering te creëren. 

 

De dak- en thuislozenproblematiek bestaat uit twee dimensies: enerzijds de situatie waarin de dak- en 

thuislozen verkeren, en anderzijds het negatieve beeld dat de samenleving heeft van dak- en 

thuislozen.  

 

Sport, in dit project voetbal, levert een bijdrage aan het oplossen van deze problematiek. Voetbal is 

een geschikt instrument voor dak- en thuislozen om zich te ontwikkelen op zowel sociaal als fysiek 

vlak. Door deelname aan de Dutch Homeless Cup wordt deze ontwikkeling zichtbaar gemaakt en dat 

heeft op zijn beurt weer uitwerking op de beeldvorming. 
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‘Sport has the power to change the world. It has the power to inspire. It has the power to unite people 

in a way that little else does. Sport can awaken hope where there was previously only  

Despair.’  

Nelson Mandela 
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2 De organisatie en de voortgang  

2.1 Homeless World Cup 

De Homeless World Cup (HWC) is een straatvoetbaltoernooi voor dak- en thuislozen vanuit de hele 

wereld. In 2003 werd de HWC voor het eerst georganiseerd. Het belangrijkste doel is aandacht te 

vragen voor de wereldwijde problematiek van dak- en thuislozen. In 2012 zullen er een miljoen dak- en 

thuislozen deelnemen aan HWC-voetbalprojecten. De afgelopen jaren is het evenement georganiseerd 

in Oostenrijk (2003), Zweden (2004), Schotland (2005), Zuid-Afrika (2006) Denemarken (2007), 

Australië (2008) en Italië (2009). De HWC is uitgegroeid tot een toonaangevend straatvoetbaltoernooi 

met wereldwijde media-aandacht. Partners als Nike en Vodafone foundation maken het mogelijk om 

over de hele wereld voetbalprojecten te initiëren voor kansarme en kwetsbare mensen. Het toernooi is 

officieel onderdeel van het UEFA Grassroots Programme. Het aantal deelnemende landen blijft 

groeien. Tijdens de laatste editie in Milaan deden er teams mee uit 48 verschillende landen!  

2.2 Samenwerkingspartners 

‘Als je iets voor een ander kunt doen, dan moet je dat doen.’ 

Johan Cruijff 

 

De straatkranten 

De straatkranten hebben het initiatief genomen om in Nederland de NK voetbal voor dak- en thuislozen 

op te zetten. De organisatie is vorig jaar overgedragen aan Stichting Meer dan Voetbal.  

De gezamenlijke straatkranten zijn elke dag bezig met het re-integreren van dak- en thuislozen.  

Zij zijn daarom partner van de Dutch Homeless Cup en dragen de visie van re-integratie uit middels 

hun eigen uitgebreide netwerk – de uiteindelijke doelgroep van dit project. 

 

Stichting Meer dan Voetbal 

Voetbal is meer dan alleen een populaire sport. Het is een uitgelezen middel voor sociale integratie. 

Stichting Meer dan Voetbal is opgericht om de kracht van voetbal te benutten voor maatschappelijke 

doelen. Belangrijke thema’s daarbij zijn gezondheid, integratie, normen en waarden, maar ook sociale 

uitsluiting. Een samenleving waarin niemand buitenspel staat is ons ideaal. De Homeless World Cup 

past binnen deze context. Ook dak- en thuislozen staan immers buitenspel.  

Binnen dit project wordt voetbal ingezet als middel voor maatschappelijke re-integratie. 

In combinatie met een intensief re-integratietraject, uitgevoerd door USG Restart, maken de 

deelnemers op zowel fysiek, mentaal als sociaal vlak grote stappen.  
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Leger des Heils 

Het Leger des Heils is een organisatie die gelooft in meedoen. Daarom zorgen zij voor mensen die dat 

zelf niet kunnen. Zij nemen het op voor de zwakkeren. Ieder mens telt en daarom is hun doel te 

bewerkstelligen dat iedereen onvoorwaardelijk kan en mag meedoen in de samenleving.  

 

Samen dingen doen maakt mensen blij. Dat willen zij met anderen delen. Het Leger des Heils gelooft 

dat ieder mens uniek is en dat unieke maakt hem of haar de moeite waard. Mensen zijn aan elkaar 

gegeven om samen te leven en samen dingen te ondernemen. Daarom is het Leger des Heils partner 

van de Dutch Homeless Cup. Deze voetbalcompetitie helpt om mensen meer in zichzelf te laten 

geloven, en meer vertrouwen en waardering te krijgen van de samenleving.  

 

Onze bijdrage 

De mensen van het Leger des Heils zijn enthousiaste supporters van alle teams. Daarbij blijven we 

niet langs de zijlijn staan. Medewerkers van het Leger des Heils zetten zich in om de spelers te 

coachen. Niet op het voetbalveld, maar vooral daarbuiten. Wij streven ernaar de randvoorwaarden 

voor een beter leven voor elke speler positief te beïnvloeden. Dat doen wij met het zoeken naar 

passende huisvesting, het geven van mentale begeleiding als het mee- én als het tegenzit. Onze 

ambitie is om alle spelers op de transferlijst te krijgen. Voor de transfer naar een toekomst met 

perspectief!  

Leger der Heils 
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USG Restart 

USG Restart is een van de toonaangevende spelers op de markt van mobiliteit, arbeids(re)integratie, 

begeleid werken en sociale activering in Nederland. Zij specialiseren zich op het vlak van ontwikkeling 

van mens en organisatie en leveren een bijdrage aan het benutten van het arbeidspotentieel in 

Nederland.  

Dit doen zij door effectieve begeleiding van groepen en individuen in het verkrijgen van een – zo 

mogelijk – duurzame positie op de arbeidsmarkt. De missie komt voort uit de wetenschap ‘dat er bijna 

altijd meer in mensen zit dan ze er zelf uit halen’. Uitgebreide en langjarige ervaring stelt hen in staat 

om voor zeer uiteenlopende doelgroepen de rol van wegwijzer, coach en bemiddelaar te vervullen.  

 

Onze bijdrage  

Op jaarbasis begeleiden wij in uiteenlopende trajecten ruim 10.000 cliënten naar een betere en/of meer 

bestendige plek op de arbeidsmarkt. Onze aanpak kenmerkt zich door vernieuwende en gedurfde 

concepten. Van scherpe resultaatafspraken ten aanzien van het succesvol begeleiden van mensen 

naar (ander) werk, tot constructies waarbij medewerkers of uitkeringsgerechtigden worden 

overgenomen en vanuit een dienstverband met onze organisatie verder begeleid worden naar 

duurzaam werk elders.  

USG Restart vindt dat iedereen moet kunnen werken in een betaalde baan: mensen met een handicap, 

een medisch verleden, een carrière die plotseling werd onderbroken, jongeren zonder werkervaring, 

maar óók mensen die dak- of thuisloos zijn! Wij creëren de kansen om mensen weer volwaardig te 

laten deelnemen aan het arbeidsproces.  

USG Restart 

 

KNVB 

Wekelijks worden onder de hoede van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) overal in het 

land ruim 30.000 voetbalwedstrijden gespeeld. De bond organiseert daarnaast de interlands van 

Oranje en alle andere vertegenwoordigende teams en verzorgt op alle niveaus scheidsrechters- en 

trainersopleidingen. Dat is bekend. Maar de KNVB is méér dan voetbal.  

De bond heeft een sterke maatschappelijke betrokkenheid, en vindt het zijn plicht een prominente rol te 

spelen in de samenleving. De KNVB kijkt dus verder dan de voetbalvelden. Met ruim 1,1 miljoen leden 

en 3.700 verenigingen kan de grootste sportbond veel invloed uitoefenen. En voetbal opent over de 

hele wereld vele deuren.  

 

Onze bijdrage 

‘Wij vinden dat het erbij hoort’, zegt directeur betaald voetbal Henk Kesler. ‘Het bedrijfsleven heeft 

maatschappelijk ondernemen als credo. Eigenlijk is de KNVB ook een soort bedrijf, een koninklijk 

bedrijf nog wel, dus mag je ook je steentje bijdragen. Omdat je ziet dat het werkt.’  
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Ruud Bruijnis, directeur amateurvoetbal, ziet dat ook amateurclubs direct profiteren. ‘Onze 

voetbalclubs hebben ook te maken met de ellende van alledag: vandalisme, veiligheid, problemen om 

ouders te betrekken bij verenigingen. Met bijvoorbeeld de nota Tijd voor sport snijdt het mes aan twee 

kanten. Wij pakken onze verantwoordelijkheid en de clubs worden er sterker van omdat hun problemen 

worden opgelost.’ 

KNVB 

 

Nike 

Let Me Play is Nikes wereldwijde campagne die door middel van sport het onmogelijke mogelijk 

probeert te maken voor verschillende generaties.  

Er is sport én er is sport voor sociale verandering. Voor Nike betekent sport voor sociale verandering 

een combinatie van sport en inspiratie. Sport gecombineerd met de stem van een coach die niet alleen 

vertelt hoe je sneller kan rennen, maar ook hoe je actief deel kan nemen in de maatschappij. Het is 

sport gecombineerd met mentorschap en sociale ontwikkeling. Het leert een individu levenslessen, 

ondernemerschap, fundamentele eigenschappen voor deelname, werken in een team, leiderschap en 

zelfverzekerdheid.  

Vandaag de dag is voor miljoenen mensen ter wereld ‘spelen’ geen optie. Dit is een signaal van een 

grote afwezigheid: een tekort aan de mogelijkheid om uit jezelf te halen wat erin zit, om een gewenst 

leven te leiden en deel uit te maken van de maatschappij waar we in leven.  

 

Onze bijdrage 

Nike gelooft dat sport kan zorgen voor empowerment bij mensen, zodat zij de kracht krijgen om hun 

leven te veranderen. Sport gaat verder dan het verbeteren van een persoonlijk record of het scoren 

van de meeste goals. Sport kan helpen om alle potentie uit een persoon te halen.  

 

‘Let me play and you will forget my color, my gender, my ability, my disability, my religion, my income 

level, my background. Let me play and I will dream.  

Let me play and I will be strong. Let me play and I will lead. Let me play and I will succeed. On and off 

the field. Let me play and you will see how powerful a generation raised on sport can be.’ 

Nike 

 

Het Oranje Fonds 

Het Oranje Fonds is het grootste, nationale fonds op sociaal gebied. Het Oranje Fonds wil enerzijds 

sociale samenhang en anderzijds sociale participatie bevorderen. Sociale samenhang is belangrijk om 

eenzaamheid en isolatie te voorkomen van kwetsbare groepen in de samenleving.  
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Onze bijdrage  

De Dutch Homeless Cup is een bijzonder project. De reïntegratie van ex-dak- en thuislozen in de 

samenleving is van groot belang. Door deelname aan deze voetbalcompetitie krijgen ze weer 

motivatie, eigenwaarde, structuur en discipline. Tevens leren ze in een team te functioneren en staan 

ze op een positieve manier in de belangstelling. Naast de voetbalcompetitie worden de deelnemers 

begeleid in maatschappelijke opvang en activering, waardoor ze opnieuw richting kunnen geven aan 

hun leven en meedoen in de samenleving. Door onze steun aan dit project wordt onze doelstelling 

mede bereikt. 

Het Oranje Fonds 

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Als staatssecretaris is Jet Bussemaker onder andere verantwoordelijk voor sport en het beleid voor 

daklozen. Zij ondersteunt van harte het project Dutch Homeless Cup. Want daarin komen op een 

unieke wijze haar doelstellingen voor sport en de opvang en begeleiding van daklozen bij elkaar.  

Het kabinet wil ook daklozen een perspectief bieden op een beter bestaan. Om dit te bereiken is het 

nodig dat zij na hun verblijf in een opvangvoorziening voorzieningen krijgen die hen in staat stellen 

binnen hun mogelijkheden volwaardig aan de samenleving deel te nemen. Natuurlijk zijn huisvesting, 

goede zorg en een inkomen daarvoor belangrijke voorwaarden. Maar er is meer nodig om te 

voorkomen dat iemand weer terugvalt in oude patronen. Sociale contacten zijn ook heel belangrijk.  

 

Onze bijdrage  

Dat is een van de redenen waarom de overheid sport belangrijk vindt. Sport en bewegen verbeteren 

niet alleen de gezondheid, maar vergroten ook de samenhang in en de binding met de maatschappij. 

Ministerie van VWS 

2.3 Opzet en struikelblokken 

Het NK voetbal voor dak- en thuislozen werd voor het eerste georganiseerd in 2003, naar aanleiding 

van de eerste Homeless World Cup in Graz te Oostenrijk. Dit NK was een initiatief van de 

straatkranten. Het voornaamste doel van het toenmalige NK was om de beeldvorming van de dak- en 

thuislozen te verbeteren. Stichting Meer dan Voetbal is in 2007 benaderd om het NK verder te 

professionaliseren, om zo meer dak- en thuislozen een kans te geven deel te nemen en het evenement 

een meer duurzame structuur te geven. Dat gebeurde aan de hand van de volgende richtlijnen: 

• Er komt een tijdelijke projectorganisatie, ondergebracht bij Stichting Meer dan Voetbal, 

genaamd Dutch Homeless Cup. 

• De financiering heeft een looptijd van 2,5 jaar (t/m eind 2009). 
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• De financiering van het project (ook voor lokale activiteiten) is hoofdzakelijk afkomstig uit een 

landelijk budget. 

• Aangesloten landelijke partners dienen grote betrokkenheid te tonen. 

• Stichting Meer dan Voetbal draagt verantwoordelijkheid voor: 

- projectcoördinatie 

- landelijke en lokale communicatie 

- financiering van landelijke en lokale activiteiten 

- organisatie van landelijke finale  

- organisatie van Homeless World Cup 

- rapportage naar landelijke partners  

- organisatie van lokale evenementen  

- organisatie van lokale trainingsactiviteiten. 

 

 

 

Dit leidde tot de volgende uitgangspunten: 

• een structurele competitie in vijf steden 

• zestien deelnemende lokale voetbalprojecten 

• driehonderd deelnemers per jaar 

• nationale voorronden in elf deelnemende steden 

• één landelijke finaledag, winnaar gaat naar de Homeless World Cup 

• landelijke zichtbaarheid 
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• sport als middel om deelnemers te activeren 

• sport als opstap naar maatschappelijke re-integratie. 

 

Een uitgebreide evaluatie met de deelnemende teams heeft de volgende verbeterpunten opgeleverd 

waar bij een voortzetting van het project rekening mee gehouden dient te worden:  

• Teams hebben behoefte aan meer wedstrijddagen per jaar (nu waren er slechts vijf dagen). 

• Teams vinden het verre reizen bezwaarlijk. 

• Het initiatief wordt niet op het hoogste niveau gedragen bij instellingen. Er is te weinig  

draagvlak bij management en directie, waardoor het project nog geen officieel onderdeel  

is van de bedrijfsvoering. 

• Teambegeleiders moeten veel ‘eigen tijd’ investeren in de Dutch Homeless Cup. Deze situatie 

is niet bevorderlijk voor de continuïteit van het project. 

• Er zijn veel verzoeken van nieuwe teams/gemeenten voor deelname aan de Dutch Homeless 

Cup, veel gemeenten willen landelijke finale organiseren. 
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3 Proces van de uitvoering 

3.1 De professional  

Het kabinet en de vier grote steden hebben gezamenlijk een Plan van aanpak Maatschappelijke 

Opvang opgesteld. Daarin hebben zij hun ambities voor het terugdringen van het aantal dak- en 

thuislozen beschreven. Rijk en gemeenten willen een eind maken aan het op straat zwerven en 

verloederen van daklozen, psychiatrische patiënten en verslaafden. Tegelijkertijd hopen zij zo ook de 

overlast en criminaliteit in de openbare ruimte te beperken. 

Centraal in het plan staat een persoonsgerichte aanpak. Voor elke dak- en thuisloze moet een eigen 

‘trajectplan’ komen. Daarin worden zijn of haar persoonlijke doelen opgenomen op het gebied van 

zorg, inkomen en dagbesteding. Zo’n trajectplan is niet vrijblijvend, niet voor de doelgroep, maar ook 

niet voor de betrokken instanties.  

 

De inzet van sport blijkt ook voor de maatschappelijke opvang grote kansen te bieden.  

Sport en bewegen zijn goede middelen om meer structuur aan te brengen in het leven van kwetsbare 

burgers. Door met elkaar te sporten, bouwen de dak- en thuislozen regelmaat en sociale contacten op, 

leren ze omgaan met regels en verplichtingen en leven ze bovenal gezonder.  

 

 

 

De kracht van de Dutch Homeless Cup zit in de unieke samenwerking van diverse landelijke partners 

met één gezamenlijk doel: een vuist maken tegen de dak- en thuislozenproblematiek in Nederland. 
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Iedere partner draagt aan het project bij door de inzet van zijn core competenties. De KNVB levert 

scheidsrechters en voetbalschema's, de gemeenten faciliteren de lokale teams en het Leger des Heils 

verzorgt de communicatie met de deelnemers.  

In deze beschrijving van professionals richten wij ons op de professionals van Het Leger des Heils en 

die van de Stichting Klein Galgenwaard die in de uitvoering wordt bijgestaan door Veld 42, een 

organisatie die op verschillende terreinen actief is voor kwetsbare groepen in de samenleving.  

 

De professionals werken vanuit de visie dat kwetsbare groepen door middel van sport bij de 

maatschappij betrokken worden. De inzet van sport als middel dus. Per voetbalteam zijn er gemiddeld 

twee professionals werkzaam die zich bezighouden met het samenstellen van het team, maar vooral 

ook met het bij elkaar houden van het team. Ze zorgen ervoor dat iedereen op tijd komt, geven de 

mensen een goed gevoel, regelen randzaken zoals het wassen van de sportkleding, ze verzorgen 

trainingen, en doen nog veel meer. De professionals moeten eigenlijk manusjes-van-alles zijn. Zij zijn 

zowel leidend als meewerkend in het project. De deelnemers krijgen coaching in brede zin, ze worden 

begeleid bij een stap naar de samenleving, bij het vinden van onderdak. De professionals begeleiden 

deelnemers naar vrijwilligerswerk of een opleiding, ze nemen daarvoor contact op met 

partners/organisaties. Het is belangrijk dat de professional een goed onderscheid maakt tussen de 

begeleiding van een activiteit op het gebied van meedoen aan sport, in dit geval het geven van 

voetbaltrainingen, en het beschikbaar zijn voor andere problemen. In een aantal gevallen moet hij of zij 

doorverwijzen naar collega’s of andere organisaties. De trainingen gaan in veel gevallen het hele jaar 

door. Twee keer anderhalf uur per week zijn er meestal acht personen aanwezig, maar voor en na de 

training vinden ook veel gesprekken plaats.  

3.2 De cliënt 

Wat zijn de kenmerken van deelnemende dak- en thuislozen en wat motiveert hen om mee te doen 

aan een activeringstraject? We zetten een aantal kenmerken op een rij. (Leeuwen-den Dekker, Petra 

van, Anne-Marie van Bergen, Leven van uur tot uur. Daklozen als doelgroep van activeringstrajecten.)  

• Het gemiddelde opleidingsniveau van daklozen ligt onder het landelijk gemiddelde. Het 

percentage cliënten zonder enig onderwijs of alleen basisonderwijs is 30 procent hoger dan het 

gemiddelde. 

• Ook het aantal hoogopgeleiden is lager dan gemiddeld (5 procent van de populatie daklozen; 

22 procent van de Nederlandse bevolking). 

• Daklozen zijn vaker alleenstaand. 

• Mannen vormen veruit de meerderheid in de doelgroep; slechts 15 procent is vrouw. 

• Het gros van de daklozen (70 procent) is tussen de 25 en 45 jaar. 

• Daklozen hebben vaker te kampen met een verslaving aan alcohol of drugs (60 procent).  
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• Psychiatrische ziektebeelden komen twee- tot driemaal vaker voor dan bij de gemiddelde 

bevolking.  

• Circa 30 procent kampt met zowel psychische stoornissen als verslavingsproblemen. 

• Het gemiddelde inkomen ligt ver onder modaal. 

• Daklozen komen vaker met politie en justitie in aanraking en hebben vaker een veroordeling of 

detentie achter de rug. 

• De gezondheidssituatie van daklozen is slecht; dit geldt zeker voor daklozen die op straat 

leven. Zo komen bijvoorbeeld aandoeningen aan luchtwegen en het bewegingsapparaat, 

dermatologische aandoeningen en infectieziekten vaker voor dan bij de doorsnee bevolking in 

Nederland. Het medicijngebruik is hoog. 

 

De dakloze voetballer is in 98 procent van de gevallen man met een gemiddelde leeftijd van 28 jaar. 

Het grootste deel van de groep heeft het lbo, vmbo of de mavo afgemaakt (44 procent). De 

belangrijkste motieven om deel te nemen zijn plezier (76 procent), ontspanning (70 procent), sociaal 

contact (60 procent), verbeteren van de gezondheid (54 procent) en het competitie-element (47 

procent). 

Bij één voetbalteam zijn ongeveer twintig mensen betrokken, waarvan er meestal acht op de trainingen 

aanwezig zijn. Toch worden er tijdens zo’n voetbaljaar ongeveer 250 tot 300 dak- en thuislozen op de 

één of andere manier benaderd en bereikt. Tien ervan tekenen een contract dat moet toeleiden naar 

werk in combinatie met training en begeleiding.  
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Kijken we naar de woonsituatie van de voetballers, dan zien we dat de meeste begeleid en beschermd 

wonen, gevolgd door cliënten met een officieel gehuurde kamer, een kamer in onderhuur, eigen 

huis/huurwoning en nachtopvang van Leger de Heils. De belangrijkste voorwaarde om te kunnen 

participeren, is regelmatig op trainingen en wedstrijden verschijnen. Verder moeten ze willen en 

kunnen voetballen, in redelijke gezondheid zijn, heel erg gemotiveerd zijn en de wil hebben om aan 

veranderingen mee te werken. In een aantal gevallen worden zij zelf medeverantwoordelijk gemaakt 

voor het functioneren van het team. Een aantal jongens wordt ingezet als speler/coach en denkt mee 

over zaken die beter kunnen door gebruik te maken van hun ervaringen. Hierdoor worden ze mede van 

elkaar afhankelijk voor het functioneren van het team, delen ze met elkaar de verantwoordelijkheid en 

krijgen ze meer respect voor elkaar.  

3.3 De methodieken 

Naast fysieke en voetbaltechnische training wordt er veel aandacht geschonken aan sociale aspecten: 

samenwerken, afspraken nakomen, kritiek geven en ontvangen, omgaan met teleurstellingen en 

emoties enzovoort. Deze zaken zijn belangrijk voor de individuele ontwikkeling en vorming van de 

spelers, maar ook voor het groepsproces. In de loop der maanden zijn veel spelers in positieve zin 

veranderd in hun gedrag.  

Voorafgaand en na afloop van iedere training worden er gesprekken gevoerd met spelers. Door middel 

van deze gesprekken houden de begeleiders de 

vinger aan de pols en voorkomen ze dat spelers 

afhaken. Door deze intensieve aanpak groeit de 

motivatie en saamhorigheid enorm en ontstaat er een 

zeer hechte groep spelers.  

Vooral door de cliënten zelf een aantal activiteiten 

voor eigen doelgroep te laten organiseren, kun je hun 

verantwoordelijkheid geven en hen beter begeleiden, 

tenslotte kennen zij hun eigen doelgroep het beste. 

Om de voetballers gemotiveerd te houden, krijgen zij 

van gemeente Utrecht als beloning soms een kaartje 

voor een voetbalwedstrijd van FC Utrecht, een 

voetbalclinic of een trainingspak. 

Er wordt gewerkt vanuit de gedragstherapeutische 

benadering: alle gedrag kan af- en aangeleerd worden 

volgens het ‘voor wat hoort wat’-principe. Dat wil 

zeggen: positief gedrag belonen, negatief gedrag 

negeren/bestraffen. De gedragstherapeutische 
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benadering wordt onder andere in de psychotherapie gebruikt. 

De aandacht gaat naar het individu, met als doel een plek te vinden waar de cliënt zelfstandig kan 

wonen. De professional helpt de cliënt uit te zoeken wat hij of zij wil en helpt hem of haar vervolgens 

om daar te komen. Voetbal is en blijft een middel om dat te bereiken.  
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4 Maatschappelijke effecten 

4.1 Resultaten van het project 

De Dutch Homeless Cup heeft afgelopen jaren veel landelijke en lokale bekendheid gegenereerd. TNO 

heeft in opdracht van Stichting Meer dan Voetbal onderzocht of de Dutch Homeless Cup een positieve 

invloed heeft op het welbevinden, de leefsituatie en de sociale contacten van de deelnemers. Hiervoor 

zijn de deelnemers vlak voor de start en vlak voor het einde van de Dutch Homeless Cup benaderd om 

een vragenlijst in te vullen over genoemde aspecten. 

Al met al kan geconcludeerd worden dat het meedoen aan de Dutch Homeless Cup 

positieve effecten heeft, met name met betrekking tot het volgen van een  

re-integratietraject, het hebben van een baan en het hebben van contacten met niet-dakloze 

of thuisloze vrienden. 

 

Andere zichtbare resultaten van het project: 

• Sport is van positieve invloed op de ontwikkeling van de deelnemers. 

• Middels sport hebben de deelnemers een podium gekregen dat bijdraagt aan een positievere 

beeldvorming over dak- en thuislozen. 

• Gemeenten zijn enthousiast over de inzet van sport voor kwetsbare groepen en grijpen dit 

project graag aan als concreet middel. 

• Dutch Homeless Cup is een prijswinnend project: het ontving in 2009 de Majoor Bosshardt 

Prijs.  
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Het enthousiasme voor en de betrokkenheid bij het project zijn bij de professionals nog steeds 

aanwezig. Ook hun kijk op de doelgroep is door dit project positief veranderd. Door de 

aantrekkingskracht van voetbal zijn ook meer mogelijkheden ontstaan om nieuwe activiteiten uit te 

proberen, en zijn er meer contacten met andere maatschappelijke organisaties ontstaan. Een 

voorbeeld is de cursus kickboksen die Stichting Klein Galgenwaard en Veld 42 gezamenlijk gestart zijn. 

Er worden steeds meer verbindingen gemaakt met andere sporten.  

Voetbal is een sport die bij een groot gedeelte van de samenleving past en is in het algemeen een 

goed en gezond middel is om mensen bij elkaar te brengen.  

 

Positieve effecten 

In de volgende voorbeelden komen de positieve effecten van het project tot uiting.  

Betaald werk 

Een deelnemer uit Utrecht nam via het re-integratiebedrijf Wesseling deel aan een traject waarin hij via 

werkervaring naar betaald werk kon groeien. Sinds kort heeft hij betaald werk. Hij werkt bij Wesseling 

en doet in teamverband allerlei klusjes in opdracht van bedrijven.  

Een andere deelnemer uit Utrecht heeft zich op eigen initiatief aangemeld bij Defensie (Luchtmobiele 

Brigade). Hiervoor is hij getest. In hoeverre hij door de tests is gekomen, is onbekend. 

Deelnemer Johnny is vanuit Eindhoven in Den Bosch in een opvang terechtgekomen. Hij heeft een 

uitkering aangevraagd en heeft gedurende drie maanden met behoud van zijn uitkering deelgenomen 

aan een werkervaringstraject van de Weenergroep. Vervolgens is hij gekoppeld aan USG Restart. 

Johnny is zelf gaan solliciteren en vond een vacature in een sportwinkel. In overleg met USG, de 

Sociale Dienst en de betreffende winkel is in eerste instantie gewerkt met een proeftijd met behoud van 

uitkering. Onlangs heeft Johnny een contract van negen maanden gekregen. In de tussentijd is Johnny 

van de jongerenopvang verhuisd naar een kamer binnen Begeleid Kamer Bewonen (BKB). 

Een andere deelnemer uit de jongerenopvang in Den Bosch ontving de eerste drie maanden na 

aanvraag nog geen uitkering. De Sociale Dienst stelde hem verplicht te solliciteren. De deelnemer 

heeft zelfstandig werk gevonden als schoonmaker en in een call-center (beide parttime). Dit is nog 

allemaal zeer recent, en het is afwachten hoe hij het gaat doen. De Sociale Dienst blijft op de 

achtergrond. 

Vrijwilligerswerk 

Een deelnemer uit Utrecht doet vrijwilligerswerk bij Stichting Klein Galgenwaard. Vanuit zijn instelling 

werd Veld 42 benaderd om hem ondersteuning te bieden bij het vinden van vrijwilligerswerk in de 

sportwereld. Na een oriënterend gesprek zijn zijn mogelijkheden onderzocht. Voor de deelnemer was 
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het belangrijk dat hij minder zou gaan blowen en een veilige plek zou vinden, waar niet al te veel druk 

op z’n presteren zou liggen. Klein Galgenwaard heeft hem een plekje aangeboden. Daar doet hij van 

alles (klusjes, meehelpen bij sportactiviteiten, meehelpen met verzorging van kleding voor FC Utrecht 

dames). Daarnaast hebben zijn begeleiders een voetbalclub gevonden waar hij komend seizoen een 

jeugdteam kan gaan trainen. 

Een andere deelnemer uit Utrecht is door zijn begeleidende instantie naar een vrijwilligersplek bij een 

welzijnsinstelling geleid. Hij begeleidt hier kinderen in de naschoolse opvang met verschillende 

activiteiten. 

Woonsituatieverbetering 

Twee deelnemers uit Utrecht zijn vanuit Centrum Maliebaan (verslavingszorg) naar een eigen 

woonruimte in Utrecht begeleid. 

Opleiding 

Een deelnemer uit Utrecht volgt op dit moment een lascursus en gaat na de zomer bij het ROC 

beginnen met een cursus lassen (BBL-opleiding: werken-leren). 

Een van de spelers uit Utrecht is aan het ROC begonnen met een opleiding tot 

laboratoriummedewerker. 

Een andere deelnemer uit Utrecht is gestart met een opleiding tot timmerman.  

Overig 

Voetbalteam Zwolle had een speler in zijn gelederen die niet erg actief was voordat de Dutch 

Homeless Cup begon: hij hing op straat en had veel problemen. Door het voetballen werd hij actiever 

en een stuk socialer. Het had zo’n positieve werking, dat hij in een nachtdienst ging werken. Hierdoor 

kon de trainer van het Zwolse team geen beroep meer op hem doen, maar het ging steeds beter met 

hem. Uiteindelijk is hij naar zijn vader in Portugal vertrokken, waarmee hij lang geen contact meer mee 

had. 

Kanttekeningen 

Naast de positieve aspecten zijn er ook enkele kanttekeningen te plaatsen.  

De individuele problemen van de deelnemers blijken zeer divers. Door verslaving, psychische 

problemen, gezondheidsproblemen en schulden heeft iedere deelnemer specifieke hulp nodig. De stap 

‘van de straat naar een huis en een baan’ blijkt te bestaan uit vele kleine stapjes. Iedere deelnemer 

heeft zijn eigen traject, waarbinnen hij aan zijn eigen specifieke problemen werkt. 
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4.2 Reacties van de cliënten 

Hieronder volgt een fragment uit het boek “Zwervende spitsen – Van dakloze tot topvoetballer” van 

Mariëlle van Bussel. 

 

Zich langzaam beseffende wat hij had aangericht, doolde Karst als tiener door de straten van 

Spijkenisse.  

Dagen en nachten bracht hij door met blowen en rondlopen door buitenwijken, zonder uitzicht op een 

betere situatie. De ‘vrienden’ die hij nog sprak, wisten niet van zijn zwerversbestaan af. “Ik kon het niet 

vertellen. Het laatste wat ik wou is dat 

iemand me zielig zou vinden. Ik had al  

weinig vrienden over en ik dacht dat  

niemand me meer zou aankijken als  

ze wisten dat ik dakloos was.” Een periode  

van ruim anderhalf jaar volgde, waarin Karst afwisselend bij een van zijn ‘maatjes’ op de bank sliep, of 

een plekje zocht in een portiek. Soms kon hij ergens een paar dagen blijven, soms moest hij na een 

nacht alweer verplaatsen. Even leek het tij te keren, toen een vaste klant uit de coffeeshop zich Karsts 

lot aantrok en hem in huis nam. Maar het geluk bleef niet lang aan zijn zijde: ‘Na een maand kwam die 

gozer vast te zitten en moest ik daar weg. Ik wist nooit waar ik aan toe was.’ De teleurstelling is nog in 

zijn ogen af te lezen als hij zijn woorden uitspreekt. Terug naar huis was geen optie: de deur bij zijn 

moeder en stiefvader was dicht. Het contact met zijn vader bestond vooral uit het ontvangen van 150 

euro alimentatie per maand. ‘Na het blowen had ik alleen klein beetje geld over voor koekjes, chips en 
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af en toe een zak broodjes. Al mijn tanden zijn daaraan verrot gegaan. Het is moeilijk voor te stellen, 

maar die dingen zijn nog het ergst. Dat je niet gewoon je tanden kunt poetsen of even je telefoon kunt 

opladen. Je dagelijks leven is weg en je hebt er niks voor in de plaats.’ 

 

De meeste cliënten hebben baat gehad bij dit project: 

• Door aandacht voor het project is er in de woonvoorziening interesse opgewekt voor de 

deelnemers, het heeft geleid tot meer onderlinge betrokkenheid. 

• Het imago van dak- en thuislozen is verbeterd. 

• Deelname heeft tot positieve gedragsverandering geleid.  

• De kans op werk/opleiding is toegenomen door een positiever zelfbeeld van de deelnemers. 

• Sommige deelnemers zijn in een andere woonomgeving terechtgekomen (van begeleid 

wonen naar zelfstandig wonen). 

• Er worden andere gespreksonderwerpen ter tafel gebracht (het gaat niet meer alleen over 

problemen). 

 

Ook de directe omgeving van de cliënten heeft het project positief ervaren. Dat blijkt uit de volgende 

resultaten: 

• Vrienden en familie zijn meer betrokken bij het project en de cliënt. 

• Contacten met de familie zijn hersteld (ouders zijn trots op hun kind). 

4.3 Toekomst DHC 

Voetbal is er voor iedereen. En voetbal is van iedereen. Dat maakt voetbal bij uitstek geschikt om 

mensen te binden, jong en oud, zwart en wit, arm en rijk. De beleving en de kracht van voetbal kunnen 

heel goed worden gebruikt om een aantal problemen in de samenleving aan te pakken.  

De duurzaamheid van dit project is daarom ook erg groot.  

Voorwaarden zijn wel dat er genoeg financiële draagkracht is en dat er goed wordt samengewerkt door 

verschillende organisaties.   

Om de DHC ook in de toekomst voort te kunnen zetten heeft de Stichting Meer dan Voetbal voor  de 

volgende opzet gekozen: 

 

Iedere deelnemende stad richt minimaal één team op en organiseert zelf een Dutch Homeless Cup 

toernooi. Dit toernooi wordt georganiseerd door de stad en gefaciliteerd door de DHC organisatie. De 

stad besluit zelf wanneer dit toernooi gaat plaatsvinden, waar het georganiseerd wordt en hoe 

uitgebreid de organisatie is. Zodoende vinden er ieder jaar vanaf februari / maart door het hele land 

DHC toernooien plaats. Ieder team moet minimaal 6 toernooien bezoeken voordat ze mogen 

deelnemen aan de landelijke finale. Op basis van het aantal bezochte toernooien, de geleverde 
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prestaties en fair play wordt de ranking bepaald voor de landelijke finale. Deze vindt ieder jaar plaats in 

juli / augustus en wordt georganiseerd door DHC. Alle teams mogen deelnemen aan de landelijke 

finale. Het evenement gaat waarschijnlijk meerdere dagen in beslag nemen. De winnaar van de finale 

mag Nederland vertegenwoordigen op de Homeless World Cup.  
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5 Professionaliteit 

Vaardigheden professional bij de Dutch Homeless Cup  

Motivatie en enthousiasme zijn belangrijke competenties voor de teambegeleiders.  

In tegenstelling tot de ‘gewone burger’ leeft de dakloze niet met een horloge en een vaste 

weekstructuur met werkdagen, weekenden en afspraken. Dit gestructureerde leven staat na enkele 

jaren ver van de dakloze af. Gevolg hiervan is dat plannen maken, zich aan afspraken houden, doelen 

nastreven en uitkomen met geld zaken zijn die de dakloze niet meer 

aankan. Als een ex-dakloze weer ergens gaat wonen, kan het soms jaren duren voordat hij de 

dagelijkse patronen weer kan oppakken en weer een gestructureerd leven kan leiden.  

 

De professionals zijn zeer gedreven teambegeleiders die over een flexibele instelling beschikken. Zij 

kunnen flexibel omgaan met onverwachte gebeurtenissen en hebben en ontwikkelen een goed gevoel 

bij wat er in de groep speelt. Ze weten hoe ze daarop moeten reageren. Ze zijn niet alleen in staat 

goed te communiceren met de doelgroep, maar kunnen vooral ook tussen de regels door luisteren. 

Voor de professionals is het ook goed om dingen los te kunnen laten. Omdat het hier specifiek over 

een ‘voetbaltraject’ gaat, wordt van de professionals gevraagd dat zij affiniteit hebben met sporten, de 

spelregels van voetbal kennen, een training kunnen voorbereiden en geven.  

 

Naast sociale en communicatieve vaardigheden is het heel belangrijk dat de professional leergierig is 

en een open houding heeft ten opzichte van de doelgroep. Hoewel kennis van de doelgroep en het 

coachen en het begeleiden van een doelgroep tot de dagelijkse praktijk van de professional behoren, 

kunnen zij van de daklozen zelf het meeste opsteken over bijvoorbeeld de verslavingsproblematiek. 

Voor individuele trajectbegeleiding met specifieke problemen wordt er doorverwezen naar collega’s. 
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6 Ten slotte 

De Dutch Homeless Cup heeft heldere en meetbare doelstellingen geformuleerd om de organisatie  

de komende jaren de juiste richting te geven. Twee keer per jaar zal de haalbaarheid van deze 

doelstellingen geëvalueerd worden en waar nodig zal de organisatie en/of de aanpak worden 

bijgestuurd.  

Van…

2007 t/m 2009

• 300 deelnemers per jaar

• 11 participerende steden

• Nationale voorronden in 6 steden  

• Eén landelijke finaledag, winnaar gaat 

naar Homeless World Cup

• Sport als activering voor de 

deelnemers

• Sport als opstap naar 

maatschappelijke re-integratie

Naar…

2010 t/m 2014

• 1.500 deelnemers per jaar

• 30 participerende steden / meer

deelnemende instellingen / meer

teams

• Lokale toernooien in 30 steden

• Eén landelijke finaleweek, winnaar 

gaat naar Homeless World Cup

• Inbedden van sportactiviteiten voor

sociaal kwetsbaren in lokaal beleid

• Sport als opstap naar

maatschappelijke participatie / 

meedoen
 

 

Hieronder de resultaten van de Homeless World Cup op een rijtje: 

• 73 procent van de deelnemers heeft een significante levensverandering ondergaan. 

• 92 procent van de deelnemers heeft een nieuwe motivatie in het leven gevonden. 

• 35 procent van de deelnemers heeft een reguliere baan gevonden. 

• 44 procent van de deelnemers heeft zijn woonsituatie verbeterd. 

• 39 procent van de deelnemers heeft zich aangemeld voor een opleiding. 

• 72 procent van de deelnemers is na de Homeless World Cup doorgegaan met voetbal.  

• Het project heeft bijgedragen aan re-integratie van dak- en thuislozen. 

• Het imago van dak- en thuislozen is verbeterd.  

• De maatschappelijke waarde van sport is zichtbaar gemaakt. 

• Eigenwaarde en zelfvertrouwen van deelnemers zijn verhoogd. 

• Deelnemers hebben structuur en regelmaat in hun leven gekregen. 
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‘Het was de onrust die aan hem vrat. Nooit wist hij waar hij die avond zou slapen. Hoelang hij zou 

kunnen blijven waar hij op dat moment was. Soms sliep hij buiten, maar dat bleef beperkt tot een 

enkele keer. Met een paar euro’s strompelde hij door het leven. Totdat de kroegbaas van De Burck 

hem wakker schudde. Er moest iets veranderen. Samen zochten ze hulp en zo kwam hij in het 

opvangcentrum van de Kessler-stichting terecht.  

Nu, 2008, woont Jan in een begeleid wonen-traject, en werkt hij toe naar een eigen huisje. Als de 

schuldsanering op de rails staat moet dat haalbaar zijn, denkt hij. Hij voelt zich lekker, durft weer 

doelen te stellen, die ook nog eens verder weg liggen dan de dag van morgen. December 2008 

bijvoorbeeld, als de winnaar van de Dutch Homeless Cup afreist naar Melbourne. Hij begint te 

glunderen. De gedachte alleen al…’ 
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