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EEN BRIEFADRES 
HOUDT DE 
PECHMAN IN LEVEN
Nieuwe daklozen of pechmannen worden ze genoemd. Mannen die 
zonder verslaving of ernstige psychische problemen toch op straat 
belanden. ‘De slachtoffers van een bureaucratisch monster.’
TEKST: JESSICA MAAS, BEELD: ANGENIET BERKERS

meer. Ook niet bij de mensen om 
zich heen.” 
Eradus wijst erop dat wie eenmaal in 
het daklozensysteem terechtkomt er 
vaak langer dan drie jaar over doet om 
daar weer uit los te komen. Ook uit 
onderzoek van Lia van Doorn van de 
Hogeschool Utrecht blijkt dat als er in 
de eerste zes weken in de maatschap-
pelijke opvang geen perspectief wordt 
geboden, het risico op een lange car-
rière in het daklozencircuit groot is.
Eradus: “De groep wordt ernstig 
gehospitaliseerd. Als je je eigen post 
niet hoeft te openen en je uitkering 
gaat direct naar de opvang, hoe mak-
kelijk is het dan om te blijven? De 
opvang houdt hun situatie in stand.” 
Reden voor Eradus om vier jaar ge-
leden met Springplank te beginnen, 
een organisatie die zich richt op deze 
groeiende groep mensen zonder 
woning en werk. De kandidaten van 
Springplank krijgen onderdak in 
een van de groepsaccommodaties en 
gaan aan het werk. “‘Waar is mijn 
bed?’, is het eerste wat elke kandi-

kelingen van tragedie en pech. De 
afgelopen jaren kreeg de maat-
schappelijke opvang te maken met 
een flinke toename van het aantal 
nieuwe economische daklozen – ook 
wel pechmannen genoemd. Op de 
vraag of er ook pechvrouwen zijn, 
schudt Eradus zijn hoofd. “Veel min-
der. Vrouwen zorgen meestal beter 
voor zichzelf.” 
Eradus schetst de situatie in Eind-
hoven. “Tien jaar geleden waren we 
vooral bezig met het beperken van 
de overlast – Eindhoven was nogal 
populair onder junks. Er zijn toen 
verschillende voorzieningen geko-
men, zoals de hostels voor langdurig 
verslaafde daklozen, Housing First 
en Skaeve Huse. De overlast werd in-
derdaad minder, maar in de opvang 
zagen we steeds meer pechmannen; 
mensen aan wie je op het eerste oog 
niet ziet dat ze dakloos zijn. Ze heb-
ben geen huis, zitten in de financiële 
problemen, maar van een zware 
verslaving of ernstige psychische 
problemen is geen sprake.” 
In de nachtopvang zag Eradus 
hoe deze mannen in hoog tempo 
achteruitgingen. “De schaamte is 
groot; ze willen daar niet zijn, tussen 
de verslaafden. Daarom stellen ze de 
stap naar de opvang zo lang mogelijk 
uit. In het begin huilen ze veel en 
zoeken ze nog steun bij de begelei-
ders, maar na een tijd geven ze het 
op. Ze zien geen enkel perspectief 

Harrie, eind veertig, is 
bouwvakker in Eind-
hoven. Toen de crisis 
in de bouw toesloeg, 

heeft hij geprobeerd het als zzp’er te 
maken. Zonder succes. De schulden 
stapelden zich net zo snel op als de 
problemen thuis. Na de scheiding 
ging het hard. Harrie opende zijn 
post niet meer en kwam op straat te 
staan. Hij kon zolang bij een vriend 
in het schuurtje terecht.  
Bob (58) woont op een camping in 
Utrechtse Heuvelrug. Hij was jaren-
lang taxichauffeur. Toen zijn moeder 
ging dementeren trok hij bij haar in 
om voor haar te zorgen. Daardoor 
maakte hij minder taxi-uren, waarna 
de liberalisering van de taximarkt 
er nog een schepje bovenop deed. 
Met het overlijden van zijn moeder 
verloor Bob ook het dak boven zijn 
hoofd. Hij kwam op de camping 
terecht. “Ik woon hier nu zes jaar, 
ik heb het hier prima. Lekker op 
mezelf.” De gemeente Utrechtse 
Heuvelrug denkt daar anders over en 
wil een einde maken aan de perma-
nente bewoning op de camping. Het 
Leger des Heils heeft een plek met 
begeleiding voor Bob in Zeist.

GEEN VERSLAVING
Thijs Eradus werkte jarenlang in 
de Eindhovense verslavingszorg en 
-opvang. Hij kent de verhalen van 
de Harries en de Bobs. Aaneenscha-

Bureaucratie grote hobbel voor nieuwe daklozen
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De aanpak van Springplank werkt, 
zegt Eradus, die ook een locatie 
in Den Bosch is begonnen. “Het 
is geen wondermiddel, maar 70 
procent van de mensen is na een jaar 
doorgestroomd en aan het werk. De 
gemeente rekent met ons af op basis 
van resultaat bij het behalen van 
duurzaam werk. Alles bij elkaar een 
stuk goedkoper dan jarenlang in de 
opvang.” 
Het is zaak om bij deze pechman-
nen snel te handelen, zegt Eradus. 
“Neem bouwvakker Harrie. Als hij in 
de opvang terechtgekomen was, was 
het niet goed met hem afgelopen, 
had hij zichzelf liever opgeknoopt. 
Nu is hij weer aan het werk in de 
bouw en ziet hij zijn kinderen weer.” 

OVERAL EN NERGENS
Rina Beers van de Federatie Opvang 
vreest dat het aantal pechmannen in 
Nederland enorm is. Ze vertelt dat 
in ons land meer dan 400 duizend 
mensen geregistreerd staan als ‘Ver-
trokken Onbekend Waarheen’, onder 

daat vraagt die zijn kamer ziet. Zo 
gehospitaliseerd zijn ze. Wij maken 
hen met de nodige hulp weer zelf 
verantwoordelijk; voor het kopen 
van een bed, voor het betalen van de 
huur. Het blijft maatwerk, maar 80 
procent betaalt na twee maanden zelf 
zijn woonkosten. Afhankelijk van 
ieders wensen en kwaliteiten gaan 
de mannen bij een van de tachtig 
bedrijven met wie wij in de regio 
samenwerken aan de slag. Werk is 
de katalysator. We begeleiden hen 
zes tot negen maanden, daarna 
stromen ze uit naar een woning van 
Sint Trudo, de woningcorporatie 
waarmee wij nauw samenwerken 
en die een focus heeft op bijzondere 
klanten.” 

wie veel nieuwe daklozen. “Dit zijn 
de mensen die overal en nergens 
wonen. Die bij vrienden bivakkeren, 
in een caravan achter een boerderij 
of op de camping terechtkomen. 
Zeker als je niet meer ingeschreven 
staat en geen werk meer hebt, ga je 
stuk. Je kunt je dan ook niet meer 
verzekeren voor zorg.” 
Beers noemt het waanzin dat 
mensen moeten bewijzen dat ze 
dakloos zijn door in de nachtopvang 
te gaan slapen – dan pas komen ze 
in aanmerking voor een briefadres 
waarmee ze een uitkering kun-
nen aanvragen. “Door hier zo strak 
aan vast te houden ontstaat er een 
grote groep onzichtbare daklozen.” 
Ze wijst erop dat de Wmo uitgaat 
van zelfredzaamheid en het eigen 
netwerk. “Dat staat hier haaks op. 
Juist de nieuwe daklozen zijn gehol-
pen met een briefadres en met een 
uitkering. Daarmee voorkom je zó 
veel ellende. De angst voor fraude is 
soms zo groot, maar we moeten ons 
ervan doordringen dat er mensen 

‘ Ze zien geen enkel  
perspectief meer, ook 
niet bij de mensen om 
zich heen’
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zijn die worden uitgesloten omdat 
we hen niet toelaten tot onze syste-
men. Gemeenten hebben daarin nog 
een hele slag in te maken.” 

MONSTER
Ook jurist Sven Hulleman van Stich-
ting Stop de Restschuld in Den Haag 
heeft commentaar op het systeem. 
“De politiek heeft een bureaucra-
tisch monster gecreëerd waarvan wij 
dagelijks de slachtoffers tegenko-
men. Mijn spreekkamer zit vol met 
pechmannen.” In eerste instantie 
richtte de stichting zich vooral op 
voormalig huizenbezitters die uit 
hun koopwoning zijn gezet en met 

een restschuld kampen, inmiddels 
weten ook veel andere pechgevallen 
de stichting te vinden. “Nederland is 
heel hard als je niet mee kunt doen.” 
Door zijn cliënten een briefadres 
te bieden – met medewerking van 
de gemeente Den Haag – kan een 
begin worden gemaakt met de we-
deropbouw en ontrafeling van hun 
problemen. “De post komt bij ons, 
waardoor we een vinger aan de pols 
kunnen houden; je moet in Neder-
land gestudeerd hebben om je door 
alle bureaucratische rompslomp 
heen te worstelen. Zelfs hulpverle-
ners kloppen steeds vaker bij ons 
aan.” 

BRIEFADRES
Uit onderzoek van het Trimbos 
Instituut en de Nationale ombuds-
man blijkt dat het daklozen vaak niet 
lukt om een briefadres te krijgen. 
Federatie Opvang en het Leger des 
Heils vragen hier al langer aandacht 
voor. Een nieuwe circulaire van het 
ministerie van Binnenlandse Zaken 
moet dat veranderen. Beers van de 
Federatie Opvang vertelt over een 
serie bijeenkomsten die het minis-
terie en de VNG afgelopen voorjaar 
hielden over de samenwerking 
tussen burgerzaken en het sociaal 
domein bij inschrijving in de Basis-
registratie Personen (BRP) op een 
briefadres. In juli publiceerde het 
ministerie hierover ook een stappen-
plan. “Ambtenaren moeten beseffen 
dat een briefadres het begin is van 
een bureaucratisch leven; met een 
briefadres hou je iemand in leven. 
Ze moeten zich niet alleen hand-
haver voelen, maar ook het gesprek 
aangaan. Beeld je in dat het je broer 
of tante is die voor je staat.” *

Daklozen in Nederland
In Nederland kwamen er tussen 2009 en 2015 iets meer dan dertienduizend 
daklozen bij. Dit is een toename van 74 procent. Het aantal daklozen met een niet-
westerse herkomst is in diezelfde periode verdubbeld, aldus het CBS. In 2015 deden 
58 duizend mensen een beroep op de maatschappelijke opvang bij de leden van 
Federatie Opvang. Ter vergelijking: in 2009 waren dat er minder dan vijftigduizend. 
Na een eerdere daling vanaf 2009 is het aantal dakloze kinderen tot en met 17 jaar 
gestegen tot boven de vierduizend.

De foto’s bij 
dit artikel zijn 
afkomstig uit de 
serie ‘Between 
the devil and the 
deep blue see’ van 
Angeniet Berkers 
eerder dit jaar voor 
NRC.
Voor dit project 
bezocht de fotograaf 
twee jaar lang 
opvanglocaties in 
heel Nederland. Ze 
portretteerde uitein-
delijk vijf mannen, 
hun leefomgeving 
en hun bezittingen. 
De mannen op de 
foto’s komen niet in 
dit verhaal voor.


