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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 Nachtopvang in zelfbeheer 

De NuNN, Nachtopvang uit Noodzaak Nijmegen, is een nachtopvang in zelfbeheer. Zoals de naam al 

aangeeft, is de NuNN uit noodzaak ontstaan. 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 thuislozen heeft zich in 1996 georganiseerd en met hulp van 

anderen hebben zij de NuNN opgericht.  

 

De NuNN wil, zo staat het in de oprichtingsakte beschreven, ‘een bijdrage leveren aan de resocialisatie 

van dak- en thuislozen afkomstig uit de regio Nijmegen’. Dit gebeurt onder andere door nachtopvang 

en ondersteuning bij die resocialisatie te bieden. Het bijzondere van de NuNN 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 

en anderen die kwetsbaar zijn. Dit geeft hun meer eigenwaarde en een gevoel van competent zijn. Zo 

vertelt een van de ondersteuners: ‘We hebben hier gezien dat iemand eerst voor een ander van 

betekenis moet zijn, voordat hij aan zichzelf kan werken. Competenties uit het verleden komen weer 

boven. Binnen de NuNN worden dak- en thuislozen uitgedaagd manifeste en latente kwaliteiten in te 

zetten ten gunste van zichzelf en lotgenoten.’ 

 

Groeien en werken aan jezelf 

Binnen de NuNN is een carrière mogelijk van gast tot taakvrijwilliger en uiteindelijk tot beheerder. Als 

gast van de nachtopvang kunnen dak- en thuislozen tussen 17.00 uur ’s avonds en 10.00 uur de 

volgende ochtend de nacht doorbrengen, daarna gaan zij weer de straat op. De organisatie van de 

nachtopvang is in handen van de taakvrijwilligers en beheerders. 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. Gasten die een bijdrage willen leveren in het 

huishouden worden uitgenodigd zich aan te melden als taakvrijwilliger. Om taakvrijwilliger of uiteindelijk 

beheerder te worden, moet je democratisch gekozen worden door de gasten zelf. Dit gebeurt tijdens 

het wekelijks bewonersoverleg. 
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De kern van de NuNN is gelegen in het werken, (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, te koken, boodschappen te doen, schoon te maken, intakes te doen en 

nieuwelingen wegwijs maken. Er zijn mogelijkheden voor werk, voor scholing en allerlei creatieve 

activiteiten, die bijdragen aan het ontwikkelen van vaardigheden, eigen verantwoordelijkheid en 

betekenisgeving. Zoals een van de beheerders uitlegt: ‘Hierdoor bewijzen ze elkaar een dienst en 

hebben ze het gevoel van betekenisgeving: je helpt je kwetsbare medemens.  

 

Binnen de NuNN is het dan ook 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 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. De ondersteuners van de 

NuNN hebben een andere rol dan in een reguliere instelling. Ze bewaken wel de doelstellingen van de 

NuNN en ondersteunen waar nodig. Op hun rol en die van de gasten, taakvrijwilligers en beheerders 

gaan we in hoofdstuk 3 dieper in. 

1.2 Financiering en organisatie  

Financiering vanuit Wmo en AWBZ 

De NuNN wordt gefinancierd door de gemeente Nijmegen en uit de AWBZ. De opvang en 

woonbegeleiding worden voor het grootste deel uit de Wmo gefinancierd, en vallen onder prestatieveld 

7, 8 en 9. Woonbegeleiding waar een psychiatrische grondslag aan de orde is (CIZ-indicatie) wordt 

gefinancierd vanuit de AWBZ. Bijvoorbeeld het onderdeel ‘begeleid wonen’ dat geboden wordt aan 

beheerders die in de beheerderswoningen van de NuNN wonen. Een CIZ-indicatie is de beste garantie 

voor continuïteit bij uitstroom naar (begeleid) zelfstandig wonen. Sinds 2006 maakt de NuNN onderdeel 

uit van de RIBW Nijmegen & Rivierenland, en wordt de financiering voor meerdere jaren toegekend.  

 

Financiële bijdrage gasten 

De eigen verantwoordelijkheid staat centraal en de gasten dragen dan ook zelf financieel bij aan het 

huishouden en de dagelijkse activiteiten. De meeste gasten krijgen een uitkering van de sociale dienst. 

Alle gasten betalen € 125,- per maand voor eten, drinken, het huishouden en klein onderhoud. Gasten 

kunnen er ook voor kiezen om per dag of per week te betalen. De kosten zijn dan €4,- per overnachting 

inclusief eten. Geld dat overblijft gebruiken zij voor sociale activiteiten zoals met kerst en sinterklaas.  
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Daarnaast huurt de NuNN van verschillende woningcorporaties vier groepswoningen op verschillende 

locaties in Nijmegen. Acht beheerders huren woonruimte op basis van een ‘huurovereenkomst met 

begeleiding’. Aan de woonbegeleiding zijn voor de beheerders geen kosten verbonden. Deze 

begeleiding valt onder de AWBZ of de Wmo. Iedere beheerder betaalt maandelijks een vast bedrag. In 

dit bedrag is de maandelijkse huur, overige vaste lasten en een reservering voor onderhoud en 

leegstand opgenomen. De NuNN zorgt voor de basisinventaris van de woning.  
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2 De start en voortgang van het initiatief 

2.1 Organisatie 

De NuNN kenmerkt zich door een niet-hiërarchische, platte organisatiestructuur. De gasten staan 

daarin centraal, zij zijn verantwoordelijk voor het functioneren van de NuNN. In de groep gasten is een 

taak- en verantwoordelijkheidsverdeling aangebracht tussen daklozen/bewoners die gast, dan wel 

taakvrijwilliger dan wel beheerders zijn. Daarnaast zijn er vijf parttime beroepskrachten (in totaal 2,5 

fte) werkzaam binnen de NuNN. Zij hebben een ondersteunende rol, afhankelijk van de behoeften van 

de gasten. Er is een groot netwerk van organisaties met wie de NuNN samenwerkt, zoals politie, 

huisartsen, advocaten, een bank en de sociale dienst. Sommigen van hen hebben bijvoorbeeld een 

spreekuur, zoals de sociaalpsychiatrisch verpleegkundige. 

 

De NuNN heeft de volgende capaciteit: 

- Nachtopvang: 24 bedden 

- Beheerderswoningen: 4 woningen waarvan 1 eenpersoons-, 2 tweepersoons en 1 

driepersoonshuishouding. Totaal 8 beheerders. 

- Bloemenheuvel (voor senioren daklozen): 10 kamers 

 

De NuNN maakt sinds 2006 onderdeel uit van het RIBW in Nijmegen (Regionale Instelling 

Beschermende Woonvormen) en legt daar sinds die tijd financiële verantwoordelijkheid aan af. Dit doet 

ze door middel van een inhoudelijk en financieel jaarverslag. Het RIBW heeft geen inhoudelijke 

zeggenschap over de NuNN. Dat hebben alleen de taakvrijwilligers en beheerders en de Raad van 

Bestuur van het RIBW. Taakvrijwilligers en beheerders zijn in die zin zelf manager van de voorziening 

en communiceren direct met de Raad van Bestuur van het RIBW. Het management heeft met name 

een personele verantwoordelijkheid. Ook communiceren zij rechtstreeks met burgemeester en 

wethouders wanneer dat aan de orde is. 

2.2 Geschiedenis 

De NuNN is opgericht op 6 februari 1996. Er was op dat moment onvoldoende opvang. En in de 

opvang die er was, mochten mensen maar vier a vijf nachten per maand verblijven. Verder moesten ze 

zelf uitzoeken waar ze de rest van de maand zouden slapen. In die periode was de opvang nog heel 

basaal: bed, bad en brood. Vaak moesten mensen naar andere steden op zoek naar een bed. Er was 

er veel protest omdat de kwaliteit van de opvang die er was, vaak slecht was. De dakloze gasten 

mochten er niets zelf doen, er werd veel overgenomen, zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid 

waren niet aan de orde. 
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Een hechte groep daklozen en de kraakbeweging van Nijmegen startten met hulp van twee pastoors 

een kraakactie in de oude bioscoop aan de Hindestraat in Nijmegen. In dit pand organiseerden de 

daklozen zelf de opvang. Zij wilden meer en een andere vorm van opvang dan de reguliere, en wilden 

daar zelf verantwoordelijk voor zijn. Ze wisten het maatschappelijk middenveld te mobiliseren. Hieruit 

ontstond een advieskring die bestond uit daklozenprofessor Heydendael, de ABN AMRO bank en de 

Raad van Bestuur van het RIBW. Hiermee was er een stevige lobby naar de gemeenteraad toe. Deze 

unieke situatie betekende het begin van de Nachtopvang uit Noodzaak Nijmegen, een opvang in eigen 

beheer. Uiteindelijk heeft de gemeente de NuNN het huidige pand aan de In de Betouwstraat 

toegewezen. 

2.3 Professionaliseringsslag 

Gezien de ontstaansgeschiedenis en de aard van de voorziening ligt het voor de hand dat er bij de 

oprichting van de NuNN geen planmatige aanpak was. De zelforganisatie die aan de NuNN ten 

grondslag ligt, en de steun van buitenaf brachten een initiatief en een beweging op gang die heeft 

geresulteerd in de NuNN.  

 

In de loop der jaren heeft de NuNN haar eigen ideeën geen geweld aan hoeven doen. De 

verantwoordelijkheid voor de organisatie en het uitvoeren van dagelijkse taken ligt nog steeds bij de 

dak- en thuislozen zelf. Wel is de NuNN in de loop der jaren gegroeid in haar professionaliteit, met 

name de afgelopen acht jaar. Denk bijvoorbeeld aan automatisering van computersystemen en zaken 

als een kantooragenda, maar ook aan meer structuur in de organisatie. Het formuleren en uitvoeren 

van beleid is de afgelopen jaren toegenomen, evenals de ruimte om te bedenken en te beschrijven wat 

de NuNN tot succes maakt. Gasten bekijken welke zaken goed gaan en welke er verbeterd kunnen 

worden. Zo blijft de NuNN groeien in de kwaliteit die ze biedt.  

 

Daarnaast kan de NuNN nu meer dan in de beginjaren resocialisatietrajecten bieden. Er zijn 

mogelijkheden voor werk, voor scholing en er wordt bijvoorbeeld via EVC-trajecten (Erkenning 

Verworven Competenties) doelgerichter gewerkt aan het ontdekken en ontwikkelen van competenties. 

Er is doorstroom mogelijk naar begeleid wonen en uiteindelijk een eigen woning.  

 

In maart 2008 is de NuNN uitgebreid met een villa voor senioren daklozen: Villa Bloemenheuvel. Hier 

wonen daklozen vanaf 45 jaar. Bij deze woonvoorziening zijn de basisveiligheid en de sociale 

contacten erg belangrijk. Er kunnen maximaal tien gasten terecht, die niet meer alleen kunnen en of 

willen wonen.  

Bij de NuNN verblijven alleen mannen. In het verleden zijn er wel vrouwen geweest, maar de ervaring 

is dat veel vrouwen die dakloos zijn in de prostitutie werken. Het was voor deze groep vrouwen dan 



 

Utrecht, februari 2010 * Nachtopvang uit Noodzaak Nijmegen (NuNN) 

 6 

ook moeilijk om zich aan de openingstijden van de NuNN te houden. Verder heeft een gemengde 

opvang een grote invloed op de groepsdynamiek, haantjesgedrag speelt dan bijvoorbeeld een rol.  
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3 Het proces van uitvoering 

3.1 Van gast tot beheerder 

Binnen de NuNN is een carrière mogelijk van gast tot taakvrijwilliger en uiteindelijk tot uitwonend 

beheerder. Gemiddeld gaat het dagelijks om ongeveer dertien gasten, elf taakvrijwilligers en zeven 

beheerder die buiten de NuNN wonen. Zij worden hierbij ondersteund door ondersteuners die 

werkzaam zijn bij de NuNN. In dit hoofdstuk beschrijven we stap voor stap hoe de praktijk van de 

NuNN eruitziet.  

3.2 De gast als professional 

Binnenkomst en verblijf als gast 

Aanmelden voor een overnachting binnen de NuNN kan telefonisch tijdens kantooruren of door langs 

te komen tot 20.00 uur. Een overnachting inclusief warme maaltijd kost € 4,- en dient contant te worden 

afgerekend. Bij verblijf langer dan een week is het mogelijk een machtiging af te geven voor inhouding 

van logies op de uitkering/loon. Gasten zonder inkomen worden begeleid in het aanvragen van een 

uitkering bij de sociale dienst. Van voorschotten die worden verstrekt kunnen dan de logies worden 

betaald. 

 

De NuNN biedt dak- en thuislozen een aantrekkelijke leefomgeving. De sfeer is huiselijk en men slaapt 

met maximaal vier personen op een kamer. De organisatie van de nachtopvang is in handen van (ex-) 

dak- en thuislozen die taken uitvoeren binnen de nachtopvang: de taakvrijwilligers en de beheerders. 

Zij verzorgen de intake. Er worden persoonsgegevens, inkomensgegevens, gegevens van de huisarts 

en gegevens over eventuele medicatie gevraagd. Verder niets. Er wordt dus niet gevraagd naar 

ziektebeelden of eventuele verslavingen. Met de ondertekening van een Gastenverklaring verklaart de 

gast akkoord te gaan met de regels die gelden binnen de nachtopvang. De gasten komen vanaf 

17.00 uur binnen en mogen de nacht blijven. Om 10.00 uur in de ochtend moeten ze weer naar buiten. 

Overdag mogen ze dus niet op de opvang blijven. Het enige wat er van hen verwacht wordt, is goed 

gedrag.  

 

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. Een gast wordt nooit afgerekend op een 

eventuele verslaving of ziektebeeld, maar enkel op negatief gedrag die hieruit kan voortkomen. Het 

belangrijkste is dat de houding en het gedrag van de gasten goed is. Zij zijn mede  
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verantwoordelijk voor de sfeer binnen de opvang en er wordt ook verwacht dat ze deelnemen aan het 

groepsproces en sociale activiteiten. Hier binnen blijkt pas of dit een passende voorziening is. Als 

iemand echt niet functioneert in de groep, dan is diegene misschien beter op zijn plaats in een andere 

opvang, en moet hij de NuNN dus verlaten. 

 

Doorgroeien tot taakvrijwilligers 

‘Erbij horen’ is voor ieder 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. Gasten die een bijdrage willen 

leveren in het huishouden, worden uitgenodigd zich aan te melden als taakvrijwilliger. Taakvrijwilligers 

assisteren beheerders bij het uitvoeren van corveediensten en beheerderstaken. Als tegenprestatie 

mogen zij overdag binnen blijven en kunnen zij een beroep doen op het inkomensbeheer zoals dat 

wordt uitgevoerd door de NuNN. Taakvrijwilligers dienen 18 tot 32 uur per week beschikbaar te zijn 

voor de nachtopvang.  

 

Als een gast goed gedrag vertoont en zich actief inzet, kan hem gevraagd worden om taakvrijwilliger te 

worden. Dit betekent dat hij meer verantwoordelijkheid krijgt om de opvang draaiende te houden. Hij 

krijgt een rooster en draait diensten als koken, boodschappen doen, schoonmaken en nachtdiensten 

draaien. De taakvrijwilliger heeft ochtend-, middag-, avond- en nachtdiensten. Eén persoon doet de 

ochtenddienst, de andere diensten worden door twee personen uitgevoerd. Voor veel daklozen is de 

beloning overdag binnen te mogen blijven een prettige omstandigheid.  

 

Als taakvrijwilliger je leven weer opbouwen 

Salvatore komt oorspronkelijk uit Italië, maar woonde en werkte al jaren in Nederland. Hij is gescheiden 

en heeft een zoontje. Hij geeft aan erg blij te zijn met de NuNN. Hij woont er nu tien maanden en is na 

drie maanden taakvrijwilliger geworden. Hij kan zich nu meer concentreren om de dingen op te 

bouwen. Salvatore voelt zich thuis bij de NuNN, het voelt een beetje als schoonfamilie. Hij vindt het fijn 

dat er op de hygiëne gelet wordt.  

Toen hij hier binnenkwam, moest hij wel even wennen. Hij zag dat sommige wel binnen mochten 

blijven, en dat hij naar buiten moest. Hij ging vragen hoe het zat. Toen hij hoorde dat de anderen 

taakvrijwilliger waren en daarom binnen mochten blijven, bedacht hij dat hij dat ook graag wilde. Hij 

vindt het fijn om mee te helpen, zoals de deur open doen, koken en de wc schoonmaken.  

Nadat hij was gevraagd, heeft hij een proeftijd gehad van twee weken. Dit ging heel goed, en nu is hij 

nog steeds taakvrijwilliger. Hij is verantwoordelijk voor het opstellen van het rooster. Als gasten willen 

ruilen, kunnen ze dat daarna onderling doen.  
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Hij vertelt dat hij vorig jaar nog een eigen koophuis had en dat hij zijn baan is kwijtgeraakt, en zijn 

vrouw en kind. Hij heeft eerst drie weken in een auto geslapen en daarna op de Hulsen (reguliere 

nachtopvang in Nijmegen). Daar was men veel te streng, vond hij. Hij ziet de NuNN als een transit, een 

tussenstation om alles weer op de rit te krijgen. Hij wil graag een normaal leven opbouwen. Een huis is 

de eerste prioriteit, daarna werk. Dan kan hij ook zijn kind weer ontvangen. ‘Het belangrijkste is dat je 

zelf moet willen.’  

 

Beheerders 

Beheerders zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de NuNN. Zij onderscheiden zich van de 

gasten door een onderlinge verbondenheid en solidariteit. Beheerders willen daklozen een plek geven 

waar zij zich thuis kunnen voelen en tot een actieve bijdrage kunnen komen.  

Duidelijke eisen die aan de aspirant-beheerder worden gesteld, zijn dat hij het gebruik van medicijnen, 

alcohol en/of harddrugs onder controle heeft, en dat hij gemotiveerd is om zelf, en in samenwerking 

met collega's en ondersteuners, activiteiten te ontwikkelen richting resocialisatie en maatschappelijk 

herstel. Op het moment dat een taakvrijwilliger goed functioneert, gemotiveerd is en stabiel is, 

bijvoorbeeld door zijn verslaving onder controle te hebben, kan hij doorstromen naar beheerder.  

 

Beheerders hebben het recht om in een beheerderswoning te wonen en zijn verplicht deel te nemen 

aan het uitkeringsbeheer. Dit betekent dat ze nog wel diensten draaien bij de NuNN, maar dat ze 

samen met een andere beheerder een huis krijgen toegewezen. Het is de opstap naar een zelfstandige 

woning. 

Beheerders zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van taakvrijwilligers. Ze worden ingeroosterd voor 

werkzaamheden binnen de NuNN, op basis van 18 tot 24 uur per week.  

Een beheerder heeft de volgende verplichting: 

- Geen werk: minimaal drie diensten bij de NuNN per week + de vergadering bijwonen 

- Wel werk: een dienst bij de NuNN per week + de vergadering bijwonen. 

 

De instroom van beheerders wordt niet bepaald door al te strenge criteria. Voor beheerders die in 

aanmerking willen komen voor een beheerderswoning, gelden de volgende voorwaarden: 

- deelname inkomensbeheer 

- werkzaamheden in de nachtopvang of elders 

- deelname aan wekelijks overleg 

- samenwerking met de woonbegeleider/ondersteuners 

- meewerken aan resocialisatie 

- regulatie van medicatie- en drugsgebruik 
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- inschrijving bij Entree, het overkoepelende orgaan van alle woningbouwverenigingen in de 

stadsregio Arnhem/Nijmegen waar je je centraal kan inschrijven als woningzoekende. 

 

De woningen waarin de beheerders wonen huurt de NuNN van diverse woningcorporaties. Het gaat 

om vier (groeps)woningen met in totaal acht woonplaatsen. Dit aanbod is altijd inclusief ambulante 

(woon)begeleiding. Er wordt goed gekeken of mensen in hetzelfde huis enigszins bij elkaar passen. Als 

de beheerders eraan toe zijn, kunnen ze daarna uitstromen naar een zelfstandige woning. Ze moeten 

daarvoor wel zelf op de wachtlijst staan bij de woningbouwvereniging. Bij het inschrijven van De NuNN  

zorgt ervoor dat beheerders die zich bij NuNN inschrijven, zich ook inschrijven bij een 

woningbouwvereniging. De wachttijd is in Nijmegen ongeveer zeven jaar.  

 

Werken aan jezelf 

Beheerder Stefan vertelt dat hij tijdens een langdurige psychose veel is verloren: hij is zijn vriendin, zijn 

net geboren kind, zijn werk en zijn huis kwijtgeraakt, en zijn moeder is overleden. Bij de NuNN is hij 

heel goed opgevangen en is hij uit zijn psychose gekomen. Binnen twee maanden was hij 

taakvrijwilliger en binnen een jaar was hij beheerder. Hij heeft in die tijd ook een leuke baan gehad, 

maar zit nu in de ziektewet en heeft dagbehandeling nodig van een psychiater. Hij werkt nu één dienst 

op maandag in de keuken bij de NuNN. Hij heeft iets meer te vertellen dan de taakvrijwilligers. ‘Het is 

belangrijk om je goed aan de afspraken te houden die er gemaakt zijn over bijvoorbeeld financiën en 

verslaving. Als dit niet gebeurt, dan kun je teruggehaald worden, en dan ben je geen beheerder meer. 

Dit wordt democratisch besloten door de gasten.’ De hiërarchie wordt door de gasten niet gevoeld, 

denkt Stefan.  

Stefan vertelt dat hij het niet moeilijk vindt om beheerder te blijven. De buren zijn tevreden en daar 

heeft hij leuk contact mee. Hij heeft altijd alles netjes en schoon. Hij regelt alles zelf en heeft ook zijn 

huis geschilderd. Ook voor de mensen die verslaafd zijn is het niet heel lastig om beheerder te blijven. 

Alleen mensen van wie de verslaving onder controle is worden gekozen tot beheerder. Dus dat gaat 

meestal ook goed. Stefan volgde de BHV-training en het EVC-traject, en heeft nu ook perspectief op 

een eigen woning. Hij heeft veel aan de NuNN gehad: ‘Het is net een school en gezin. Je werkt meer 

aan jezelf, je hebt andere gasten om je heen en je hebt de mogelijkheid om allerlei cursussen te 

volgen. Soms gaan de gasten samen bowlen, poolen of fietsen.’  

 

Doorstroom, uitstroom, terugval 

Taakvrijwilligers en beheerders worden door de gasten gezamenlijk benoemd op basis van een 

weloverwogen democratisch besluit. Om goed te kunnen functioneren moeten, taakvrijwilligers en 

beheerders over voldoende draagvlak beschikken. De groepssamenstelling in een beheerderswoning 

speelt een belangrijke rol bij de keuze van een nieuwe beheerder. Er wordt uit- en doorgestroomd naar 
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zelfstandig wonen, particulier of via de woningcorporaties, of naar beter passende vormen van 

begeleid wonen of intramurale hulpverlening. Er is weinig terugval van beheerder naar taakvrijwilliger. 

Ook verslaafden/gebruikers doen het goed. Als ze maar kalm aan doen, stabiel zijn met hun gebruik en 

elkaar aanspreken wanneer het niet goed gaat. Sommige beheerders willen graag uitstromen, voor 

andere is dit het hoogst haalbare. Het gaat hier om potentiële kandidaten voor Bloemenheuvel, een 

uitstroomvoorziening van de NuNN voor de ouder wordende dakloze.  

Bij de taakvrijwilligers is er meer verloop dan bij de beheerders. Taakvrijwilligers willen nog wel eens 

terugvallen en soms vertrekken ze ook rechtstreeks naar een eigen woning. 

 

Het wekelijks overleg 

Elke dinsdag vindt het Beheerders- en Taakvrijwilligersoverleg NuNN plaats (BeToN). Dit is een 

gestructureerd overleg waarin op basis van een dagvoorzitter, notulen en agenda het functioneren van 

de NuNN en aandachtspunten voor de toekomst worden besproken. Binnen de agenda is er specifieke 

aandacht voor het functioneren van (nieuwe) gasten en medewerkers, het werkrooster/dienstlijsten, 

hygiëne en veiligheid, (uitvoering van) sanctiebeleid, deskundigheidsbevordering van vrijwilligers, 

signalering van ontwikkelingen en trends op straat, beleidsontwikkelingen van overheid en instellingen 

voor maatschappelijke opvang. De vergadering wordt afgesloten met de activiteitenplanning. Tijdens 

dit wekelijks overleg wordt ook besloten welke gast taakvrijwilliger wordt, en welke beheerder er in het 

begeleidwonenproject van de NuNN wordt geplaatst.  

 

Elkaar corrigeren: de dynamiek van de groep 

Wie dienst heeft is ook verantwoordelijk voor het verloop daarvan. Als er problemen zijn geweest, 

wordt dit nabesproken in het wekelijks overleg. Naast het rooster is er een controlelijst, waarop gasten 

kunnen aangeven of een taak goed is uitgevoerd of niet. Men spreekt elkaar daar op dat moment ook 

rechtstreeks op aan. Als het niet verbetert, dan wordt iemand er in de vergadering op aangesproken of 

er wordt een officiële waarschuwing uitgedeeld door de groep (wat is niet goed en wat moet er 

verbeteren). Dit kan uiteindelijk leiden tot ontslag als beheerder of taakvrijwilliger, of tot het verlaten 

van de NuNN. De gasten van de NuNN kunnen er heel ver in gaan om als groep iemand binnen te 

houden. Iemand kan wel vijf of zes officiële waarschuwingen krijgen. Soms is er iemand uitgezet 

waarvan de groep wist dat het niet goed zou gaan. Maar soms kan het niet anders.  

 

Voor de rest probeert iedereen zo goed mogelijk te handelen. Als er iets misgaat, er een agressieve of 

bedreigende situatie ontstaat, dan grijpt de groep zelf in. De beheerders en taakvrijwilligers hebben 

bijna allemaal de cursus weerbaarheid gehad. Ze weten dat ze eerst moeten negeren, en nooit geweld 

mogen gebruiken. Maar als er beneden op de noodbel wordt gedrukt, dan staan er gelijk zes mensen 

beneden om te helpen.  
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‘Er zijn drie redenen waarom het hier meestal goed gaat: 

- Iedereen weet dat wie zich misdraagt, de hele groep tegen zich heeft. 

- We krijgen opstandige gasten vaak wel rustig met dat wat we geleerd hebben in de 

weerbaarheidcursus. 

- We hebben allemaal veel mensenkennis 

Als je uit de NuNN wordt gestuurd, dan verlies je veel, en dat is een algemeen gedeeld gevoel.’ 

Een beheerder 

3.3 De rol van de ondersteuners  

Het betaalde personeel bij de NuNN bestaat in totaal uit 2.5 fte, verdeeld over vier personen. Het gaat 

om twee zorgcoördinatoren, een woonbegeleider en een schuldhulpverlener. Zij zijn ondersteunend 

aan gasten, vrijwilligers en de organisatie van de nachtopvang. De rol van de ondersteuners bij de 

NuNN is voor een deel anders van aard dan bij reguliere instellingen. Het personeel is ondersteunend 

waar nodig, maar de gasten zijn zelf verantwoordelijk voor de dagelijkse praktijk en uitvoering. Binnen 

de organisatie van de nachtopvang bewaken de ondersteuners de doelstellingen en grijpen ze terug op 

protocollen voor een eenduidige regelgeving. Ondersteuners nemen het voortouw bij het opzetten, 

organiseren en uitvoeren van nieuwe projecten, bijvoorbeeld het inkomensbeheer (Jaarverslag 2005, 

p. 8). 

 

Het werk van de ondersteuners is zowel groeps- als individueel gericht. Het doel van het groepswerk is 

een bijdrage te leveren aan kwaliteitsverbetering van de beheerdersgroep en de nachtopvang. 

Individueel wordt er gewerkt aan het opheffen van blokkades die resocialisatie en maatschappelijke 

integratie van beheerders, taakvrijwilligers en gasten in de weg staan (Jaarverslag 2005, p. 8).  

 

In de afgelopen jaren hebben de ondersteuners een aanzienlijk netwerk opgebouwd met inhoudelijk 

deskundigen uit onder andere de maatschappelijke opvang, de geestelijke gezondheidszorg, de 

jeugdhulpverlening en de verslavingszorg. Doel hiervan is zorg op maat te creëren. Organisatorisch 

wordt er samengewerkt om tot afstemming op de werkvloer te komen. De NuNN biedt ondersteuning 

bij bemiddeling naar scholing en werk en naar instellingen om de psychische en fysieke gezondheid op 

te krikken. Ook biedt de NuNN extra hulp bij het inkomensbeheer. Omgaan met geld blijft een eigen 

verantwoordelijkheid van de gasten. Voor veel gasten is dit wel lastig. Op dit moment biedt de NuNN 

zo'n 30 tot 35 trajecten inkomensbeheer aan. Veel gasten hebben bijvoorbeeld al tijden hun post niet 

geopend. De ondersteuners van de NuNN voeren ook samen met de gast gesprekken met 

schuldeisers, maar laten de gasten vooral veel zelf doen. Ze krijgen pas hulp als ze daar zelf om 

vragen. Dit sluit aan bij de gehanteerde presentiebenadering (zie paragraaf 3.4).  
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Verder is er ook externe ondersteuning voor als de gasten dit zelf willen. Zo komt er bijvoorbeeld elke 

week een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige. De NuNN heeft de afgelopen veertien jaar een groot 

eigen netwerk opgebouwd, bestaande uit politie, huisartsen, advocaten, een bank, en bijvoorbeeld de 

sociale dienst. 

3.4 Werken aan competenties en present zijn 

Het verblijf in de NuNN of in een van de vier beheerderswoningen dient als springplank tot 

resocialisatie. Dat betekent in de praktijk dat de gasten verborgen, vergeten, genegeerde en ontkende 

talenten en vaardigheden ontdekken en inzetten ten behoeve van de individuele fysieke en psychische 

gezondheid en die van anderen. Resocialisatie begint met je verantwoordelijk voelen voor je eigen 

welzijn en voor dat van anderen. 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 beheerders vaardigheden en talenten ontdekken en ontwikkelen. Het gaat om hun 

verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor de ander.  

 

Het uitvoeren van huishoudelijke taken, bijdragen aan het dagelijkse reilen en zeilen in de NuNN, maar 

ook deelname aan cursussen en trainingen en buitenshuis werken, bijvoorbeeld via Bureau Dagloon, 

zijn belangrijke activiteiten binnen de NuNN. Een keer per jaar kunnen de vrijwilligers hun BHV 

(bedrijfshulpverlening)-certificaat halen. Verder wordt er een training weerbaarheid en 

gevaarbeheersing gegeven. Hiervan krijgen ze ook een certificaat. Ook de solidariteitsacties voor 

bijvoorbeeld landen als Brazilië en creatieve activiteiten zoals een muziek-cd maken of 

theaterproducties, dragen bij aan het ontdekken en ontwikkelen van competenties. En aan het gevoel 

van verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor de ander. 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.’ 

 

Ondersteuners bieden bij dit hele resocialisatieproces ondersteuning die is afgestemd op de behoefte 

van de gast. Zij hanteren hierbij de zogenoemde presentiebenadering. 

 

Presentiebenadering in het kort 

De manier van werken in de NuNN sluit aan bij de presentiebenadering van Andries Baart (Baart, 

2004). 

Juist de mensen die ze het hardst nodig hebben, maken vaak geen gebruik van voorzieningen. De 

presentiebenadering probeert door een radicale aansluiting bij de leefwereld van degene om wie het 

gaat, de kloof naar de instellingen en instanties te overbruggen. Presentie laat zich vertalen als 

‘aandachtige betrokkenheid’. Het is ook ‘toewijding aan het kwetsbare’. Presentie is gebaseerd op de 
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erkenning dat niet alles maakbaar is. Bij iemand blijven die (voorlopig) niet uit zijn benarde positie te 

helpen lijkt, is misschien wel de moeilijkste opgave van de presentiebeoefenaar.  

 

Bijzonder in de presentiebenadering is bijvoorbeeld de volgorde waarin het beschreven 

(hulpverlenende, zorggevende) handelen zich ontplooit: eerst wordt de betrekking op een specifieke, 

intense wijze aangegaan (aandachtig, toegewijd), dan pas (of: daardoor) kan blijken wie de 

hulpverlener voor de ander kan zijn, om welk verlangen of om welke nood het zal gaan en wat zorg 

behoeft. De relatie staat dus voorop, het probleemoplossende handelen is opgeschort en de identiteit 

van de hulp- of zorgverlener (‘wie kan ik voor jou zijn?’) staat niet vast, maar vormt zich in een gedeeld 

leerproces. Dat wijkt af van wat we meestal zien: doorgaans staat van tevoren reeds vast wie en wat 

de hulpverlener voor de ander moet zijn, en waar het in de betrekking om zal draaien. 
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4 Maatschappelijke effecten 

4.1 Effecten voor de gast als professional 

Het werken binnen de NuNN brengt voor de dak- en thuislozen structuur met zich mee. Het maakt een 

einde aan ledigheid, en er ontstaat een scheiding tussen werktijd en vrije tijd. Zelfbeheer doet een 

beroep op de persoonlijke kwaliteiten. Gasten worden uitgenodigd hun ervaringsdeskundigheid op een 

positieve manier in te zetten, ten gunste van zichzelf, en van anderen die niet de functie van 

taakvrijwilliger of beheerder aankunnen. Binnen het zelfbeheer kun je oude, vaak vergeten 

vaardigheden weer oppikken, en latente vaardigheden verder ontwikkelen. Er is behoefte aan mensen 

die kunnen koken, economisch kunnen denken, kunnen klussen in huis, kunnen schrijven, en 

oplossingen kunnen bedenken voor probleemsituaties. Latente vaardigheden kunnen tot ontwikkeling 

komen door deel te nemen aan cursussen en activiteiten. Zelfbeheer versterkt het gevoel van 

eigenwaarde, het gevoel ergens bij te horen, bij een groep, een dynamische club binnen de Nijmeegse 

samenleving. 

 

Beheerders hebben geleerd verantwoordelijkheden op zich te nemen. Een ieder is verantwoordelijk 

voor het beleid zoals dat gezamenlijk wordt vastgesteld en uitgevoerd. Toch valt het beheerders vaak 

zwaar om op te treden tegen een oude vriend of iemand met wie ze vroeger buiten hebben geslapen. 

Soms bestaat de neiging ontoelaatbare zaken door de vingers te zien. De afgelopen jaren laten echter 

wel zien dat er eerder en stringenter wordt opgetreden wanneer het voortbestaan van de NuNN in het 

geding dreigt te komen, of de reputatie aangetast dreigt te raken. 

4.2 Effecten voor de financier en de beleidsmaker 

Voor de gemeente is de NuNN een belangrijke aanvulling op het reguliere aanbod voor daklozen. 

Hiermee wordt de diversiteit aan opvang in Nijmegen vergroot. Tegelijkertijd sluit het uitgangspunt van 

zelfbeheer en resocialisatie nauw aan bij het Wmo-beleid: de focus op de eigen verantwoordelijkheid 

en zelfredzaamheid van mensen en het versterken van iemands eigen kracht. Het feit dat de NuNN in 

principe altijd vol zit, maakt de behoefte aan een dergelijke voorziening duidelijk.  

 

Van overheidswege mogen mensen niet langer dan vier maanden gebruikmaken van de 

maatschappelijke opvang. Binnen de NuNN verblijven mensen vaak langer dan deze periode, omdat 

het beter aansluit bij het persoonlijke proces en bij de werkwijze van de NuNN. De gemeente is 

daarover geïnformeerd . Het organisch verloop maakt dat de gemiddelde verblijfsduur binnen NuNN 

onder de vier maanden blijft. De gemiddelde verblijfsduur over het jaar 2009 was 3,5 maanden. 

In 2009 hebben 74 personen gebruikgemaakt van de NuNN.  
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Eigen woning/ naar familie 16 

Opgenomen kliniek / andere instelling 7 

Vertrokken naar andere opvang 8 

Interne overplaatsing Begeleid wonen NuNN 2 

Interne overplaatsing Bloemenheuvel 1 

Interne overplaatsing elders binnen RIBW 3 

Detentie  2 

Onbekend 11 

Totaal uitgestroomd 50 

Uitstroom en doorstroom van NuNN-gasten in 2009 

 

Begin 2010 heeft de NuNN een redelijk representatieve groep die een gemiddeld beeld geeft van de 

vormen van dagbesteding en dus ook van 2009. 

 

Taakvrijwilligers (3 á 4 dagdelen dagbesteding) 10 

Regulier werk 4 

Bureau Dagloon 4 

Intensief werkzoekend 4 

Geen dagbesteding  7 

Dagbesteding NuNN-gasten in 2009  

 

Doordat er taakvrijwilligers zijn die buiten de diensten bij de NuNN ook bij Bureau Dagloon werken of 

een reguliere baan hebben, is er in de tabel enige overlapping in de cijfers zichtbaar. 

 

Dagbesteding begeleid wonen: 

3 diensten op de NuNN 7 

Regulier werk 1 

Ziektewet 1 

Intensief werkzoekend 1 

Dagbesteding beheerders (begeleid wonen) in 2009  

4.3 Overdraagbaarheid 

Er zijn meerdere initiatieven van opvang in zelfbeheer, zoals de NoiZ in Utrecht en Je Eigen STEK 

(JES) in Amsterdam (ondersteund door HVO-Querido). De wijze waarop de voorziening tot stand is 

gekomen, de structuur waarlangs de voorzieningen georganiseerd zijn en de wijze waarop zelfbeheer 
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in de praktijk vorm krijgt, verschillen per voorziening. Binnen het concept van zelfbeheer dragen de 

vrijwilligers van de NuNN, in verhouding tot andere voorzieningen in eigen beheer, de hoogste 

verantwoordelijkheid. 
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5 Voorwaarden en professionaliteit 

5.1 Basisvoorwaarden 

Basisvoorwaarden voor de NuNN zijn, onderverdeeld naar onderwerp: 

• Financiële middelen: de kosten van het personeel en exploitatie dienen te worden afgedekt 

middels een gemeentelijke subsidie. Voor het opstarten van een voorziening, zoals destijds de 

NuNN, kan gebruikgemaakt worden van OGGZ-financiering. 

• Instrumenten/gereedschappen/hulpmiddelen/inventaris: een voorziening in zelfbeheer kan 

worden uitgevoerd met minimale middelen. Van belang zijn een goed uitgeruste keuken, 

voldoende sanitaire voorzieningen, een computer en een telefoon. Overig inventaris kan 

tweedehands worden aangeschaft. 

• Beleid: doelstelling en werkwijze van de organisatie in zelfbeheer dienen te worden 

opgenomen in het Stedelijk Kompas.  

• Logistiek: de NuNN werkt ten behoeve van de voedselbereiding met een slager samen. 

• Samenwerking en afstemming tussen partijen: gasten die behoefte hebben aan extra 

ondersteuning kunnen een beroep doen op hulp- en dienstverleners uit het netwerk van de 

NuNN, zoals sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen, advocaten en de sociale dienst. 

Samenwerking met bijvoorbeeld werkbedrijven en woningcorporaties is belangrijk om aan 

competenties te werken, voor door- en uitstroom en om perspectief te bieden. De NuNN maakt 

deel uit van het Nijmeegs Daklozen Overleg (NDO). Dat is een krachtenbundeling van 

zelforganisaties van dak- en thuislozen en door de doelgroep erkende belangenbehartigers. 

Naast belangenbehartiging gaat het hier om een vorm van ketensamenwerking voor de meest 

kwetsbaren, die geen aansluiting vinden bij reguliere hulpverlening en maatschappelijke 

opvang.  

• Organisatie: de organisatie en uitvoering van zelfbeheer dient voortdurend te worden 

gecommuniceerd. Intern naar nieuwe gasten, maar zeker ook extern ten behoeve van het 

maatschappelijk draagvlak (onontbeerlijk voor een voorziening in eigen beheer). 

• Professioneel personeel: streef naar een team met voldoende kerncompetenties (teamleden 

vullen elkaar daarin aan). Werkgeversverantwoordelijk dient te worden ondergebracht bij een 

professionele organisatie die er blijk van geeft het concept van zelfbeheer te begrijpen en de 

eigenheid te respecteren. 
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5.2 Eisen aan de gasten en de ondersteuners  

Eisen aan de vrijwilligers  

Taakvrijwilliger of beheerder word je niet zomaar. Daar horen ook bepaalde vaardigheden bij. De 

onderstaande vaardigheden zijn door de taakvrijwilligers en beheerder geformuleerd:  

- Schoonmaken, persoonlijke hygiëne 

- Beetje overwicht, ondersteunend voor anderen 

- Voor jezelf opkomen, van je af kunnen bijten 

- Afspraken nakomen 

- Consequent zijn 

- Op de hoogte blijven van wat er gebeurt en zelf in beeld blijven als beheerder, dus regelmatig 

langs blijven komen 

- Zelfstandig werken 

- Anderen kunnen corrigeren, waaronder ook vrienden, daar moet je boven staan: ‘je bent een 

goeie vent, maar je doet niet de dingen die je moet doen’. 

 

Eisen aan de professionals  

De ondersteuners hanteren de presentatiebenadering (zie ook hoofdstuk 4). Deze houding verleent 

waardigheid aan hen die zich zo vaak als ‘sociaal overbodig’ voelen weggezet. Voor ondersteuners 

van de NuNN zijn de volgende uitgangspunten van de presentiebenadering belangrijk: 

 

1. Samen doen en omgevingsgericht werken (in- en extern) 

De ondersteuner: 

- gebruikt het principe van samen optrekken met de dak- en thuisloze als motiverend 

principe; 

- heeft een open en onderzoekende houding en gaat uit van het ‘niet weten’; 

- durft eigen vragen, twijfels en onzekerheden over de ondersteuning op open wijze met 

collega’s en leidinggevenden te bespreken; 

- kan gebruikmaken van de krachten in het team om tot oplossingen te komen; 

- kan voor de dak- en thuisloze belangrijke mensen uit het persoonlijke netwerk een zinvolle 

plaats laten innemen gedurende het ondersteuningstraject en deze accepteren als mee- 

werkende ‘collega’s’; 

- kan omgaan met mensen uit het persoonlijk, netwerk van de dak- en thuisloze die een 

ongunstige invloed hebben op het maatschappelijke herstel van de dak- en thuisloze; 

- kan handelen met tegenstrijdige en/of conflicterende informatie uit het persoonlijke en 

professionele netwerk van de dak- en thuisloze; 



 

Utrecht, februari 2010 * Nachtopvang uit Noodzaak Nijmegen (NuNN) 

 20 

- stelt zich in het netwerk op als ambassadeur en belangenbehartiger van de dak- en 

thuisloze; 

- heeft een actieve outreachende houding in het verwerven van informatie en het activeren 

van hulpbronnen buiten de opvang en begeleid wonen 

(beheerderswoningen/Bloemenheuvel); 

- neemt tijdens het ondersteuningstraject geen stappen op basis van onvolledige informatie 

 

2. Empowerment 

De ondersteuner: 

- is primair gericht op het vinden van positieve aanknopingspunten en krachten tot 

verandering; 

- kan werken met elementen uit de oplossingsgerichte psychologie: 

a Als het niet stuk is, ga het niet repareren. 

b Als je eenmaal weet wat werkt in de begeleiding, doe het dan vaker. 

c Als het niet werkt, doe iets nieuws; 

- heeft oog voor positieve en succesvolle activiteiten en neemt de problemen niet als 

ankerpunt voor het handelen; 

- kan het (persoonlijke) netwerk inzetten om positieve activiteiten/ontwikkelingen te 

entameren, te ondersteunen en te bestendigen. 

 

3. Creatieve oplossingen 

De ondersteuner: 

- kan zich losmaken van oude, ‘versleten’ en beproefde denkwijzen en van daaruit creatief 

handelen; 

- staat open voor nieuwe informatie uit welke bron dan ook; 

- staat open voor verrassingen of onverwachte wendingen tijdens het ondersteuningstraject 

en onderzoekt die op de mogelijkheid van nieuwe ingangen tot probleemoplossing, al dan 

niet gekoppeld aan het ondersteuningsplan; 

- heeft een open oog voor nieuwe onverwachte verbanden; 

- is niet gefixeerd op regels in het algemeen en het toepassen en handhaven van bekende 

regels als dit stagnerend werkt voor de dak- en thuisloze (met uitzondering van huis- en 

gedragsregels); 

- kan omgaan met terugval van de dak- en thuisloze en zich opnieuw gemotiveerd en 

vasthoudend inzetten; 

- kan normerend optreden, maar is niet normatief. 
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4. Projectmatig werken 

De ondersteuner: 

- kan omgaan met onzekerheden die nieuwe initiatieven met zich meebrengen; 

- verbindt zich niet alleen aan de individuele dak- en thuisloze, maar levert ook een actieve 

bijdrage aan een succesvol verloop van het project; 

- heeft signalerend vermogen om voorstellen tot verbetering/verandering te doen; 

- is geen ‘bankzitter’ maar richt zich op een positieve uitstroom van dak- en thuislozen naar 

andere vormen van opvang, wonen, dagbesteding, zorg- en dienstverlening. 

 

Gezien deze uitgangspunten zijn voor de ondersteuner de volgende competenties zijn van belang: 

1.  Doelgerichtheid  

De ondersteuner blijft zich ondanks problemen, tegenslag, tegenwerking of afleidingen richten op 

het bereiken van de doelen. 

2. Doorzettingsvermogen  

De ondersteuner kan zich gedurende langere tijd intensief met een taak bezighouden. Hij of zij 

houdt vast tot de beoogde doelen samen met de betreffende dak- en thuisloze zijn bereikt. 

3. Durf  

De ondersteuner durft gecalculeerde risico’s aan te gaan om uiteindelijk een bepaald herkenbaar 

voordeel te behalen. 

4. Aanpassingsvermogen 

De ondersteuner kan zich gemakkelijk aanpassen aan veranderende omstandigheden, werkwijzen, 

taken, verantwoordelijkheden, en gedragingen van anderen. 

5. Pro-actief handelen 

De ondersteuner signaleert problemen of belemmeringen, en lost deze zo snel mogelijk op. Hij of zij 

is alert en anticipeert op kansen, nieuwe situaties of problemen, en handelt er in een vroeg stadium 

naar. 

6. Leervermogen (cognitief) 

De ondersteuner kan nieuwe informatie en ideeën analyseren, verwerken en in zich opnemen en 

kan deze effectief toepassen in de werksituatie. 

7. Leervermogen interactief 

De ondersteuner heeft het vermogen om te leren uit interactie, samenwerking en communicatie met 

anderen en kan de leerpunten omzetten in effectiever interpersoonlijk gedrag. 

8. Onafhankelijkheid 

De ondersteuner vormt zelfstandig een mening of oordeel en onderneemt actie als dat nodig is. 
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9. Onderhandelen 

De ondersteuner boekt optimale resultaten bij gesprekken met tegenstrijdige belangen, zowel op 

inhoudelijk gebied als op het gebied van het goed houden van de relatie. 

10.Probleemanalyse 

De ondersteuner komt tot een goed inzicht in problemen door belangrijke gegevens te achterhalen 

en onderzoeken, en legt verbanden om de oorzaak te vinden. 

11.Samenwerken 

De ondersteuner draagt bij aan een gezamenlijk resultaat door de eigen kwaliteiten en belangen én 

die van de groep / de ander optimaal op elkaar af te stemmen. 

Ondersteuners zijn generalisten. Binnen het team wordt de behoefte aan (bij)scholing geïnventariseerd 

om aan de voortdurend veranderende vraag van gasten van de NuNN en Bloemenheuvel te kunnen 

voldoen. Het scholingsprogramma verschilt dan ook per medewerker. Het gehele team maakt gebruik 

van de vervolgtrainingen weerbaarheid en psychopathologie. 
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6 Ten slotte  

Het unieke van de NuNN is dat de daklozen de opvang in zelfbeheer hebben. Hierdoor doen ze alles 

samen. Het is de bedoeling dat de groep ondersteunend functioneert en dat mensen er aan hun 

competenties kunnen werken. De daklozen dragen samen de verantwoordelijkheid voor de 

voorziening. De onderlinge verbondenheid en de samenwerking tussen de gasten is de belangrijkste 

succesfactor. Zij zijn hier echt maatjes voor elkaar. Dit wordt niet gereguleerd, maar het ontstaat. En 

dat kan alleen gebeuren als er een bepaalde sfeer hangt, en dat is de verantwoordelijkheid van alle 

mensen. Iedereen is heel open, want iedereen heeft hetzelfde doorlopen. Ze spreken elkaar aan op 

misdragingen, er wordt makkelijk door grootspraak heen geprikt. Als de groep instabiel is (als er 

bijvoorbeeld twee kampen bestaan) dan werkt het zelfbeheer niet goed. In het verleden hebben de 

ondersteuners wel eens moeten ingrijpen en de bezem erdoor moeten halen. Dit is de afgelopen twee 

jaar niet meer voorgekomen. Vaak lost het zich vanzelf weer op. Het zelfbeheer is een verbondenheid.  

Als je hierop de formule Effect = kwaliteit x acceptatie zou loslaten, kom je op het volgende. Door het 

systeem van zelfbeheer en democratische besluitvorming door de gasten, is de acceptatie heel hoog. 

De NuNN streeft naar een maximaal draagvlak. Misschien kan de kwaliteit nog wat beter, maar doordat 

er op acceptatie hoog gescoord wordt, is het effect heel groot.  

 

Een andere belangrijke succesfactor is het perspectief dat de NuNN haar gasten biedt. De 

mogelijkheden om door te stromen naar een beheerdersfunctie en een eigen woning met zo nodig 

begeleiding en nazorg, geven perspectief. Wel is het gebrek aan door- en uitstroom bij 

beheerderswoningen een kritische factor. Er is een passend woonalternatief nodig voor degene voor 

wie zo’n beheerderswoning het hoogst haalbare is. De focus van de NuNN op competenties en eigen 

kracht is ook essentieel bij het bieden van perspectief. Buitenshuis werken, bijvoorbeeld via Bureau 

Dagloon, en het aanbod van creatieve activiteiten en solidariteitsacties dragen hieraan bij. De NuNN 

heeft ook een uitgebreid scholingsaanbod voor haar vrijwilligers: van bedrijfshulpverlening- en 

weerbaarheidstraining tot EVC-trajecten waarbij gasten hun competenties voor zichzelf en de 

buitenwereld inzichtelijk maken. Deze activiteiten vergroten het zelfvertrouwen en de eigenwaarde van 

de gasten.  

 

Een derde succesfactor zijn de ondersteuners die terughoudend zijn in de ondersteuning die zij bieden, 

vanuit de presentiebenadering die zij hanteren. Vanuit die benadering kunnen zij op hun handen zitten, 

en afwachten tot gasten zelf met een vraag komen. Ze kunnen dingen laten gebeuren en de 

verantwoordelijkheid voor een oplossing bij de gasten laten.  

 

 



 

Utrecht, februari 2010 * Nachtopvang uit Noodzaak Nijmegen (NuNN) 

 24 

 ‘Zoals ik hier als ondersteuner mag werken, is een van de factoren die de NuNN maken tot wat het is. 

We hebben een intake waarin wat basisgegevens worden gevraagd en verder wordt alleen 

ondersteuning geboden op het moment dat gasten naar mij toe komen, op een zelf gekozen tijdstip. 

Alles komt uit de mensen zelf. Ze mogen hier tot rust komen. Sommigen zijn nog nooit op kantoor 

geweest. Dat er niet bij voorbaat hulpverlening wordt geboden, maakt de drempel lager. Als gasten met 

een vraag komen, dan ben ik beschikbaar. Ik stop dan met de dingen waarmee ik op dat moment bezig 

ben. De organisatiestructuur is heel plat, er zijn korte lijnen tussen ons en de gasten. Ik maak 

onderdeel uit van deze familie.’ 

Een ondersteuner 
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