
Waar mensen tellen.

Jacco Hoefsmid woont in de 24-uurs woonvoorziening. Hij is

vooral te spreken over de snelheid waarmee hij bij Humanitas

Onder Dak terecht kon.

‘Ik kom oorspronkelijk uit Twente en heb na veel omzwervin-

gen mijn plekje hier weer gevonden. Hiervoor heb ik een jaar

lang op straat geleefd in Amsterdam. Toen ik hier naartoe

kwam, was alles binnen een maand geregeld. Ik woon in de

24-uursvoorziening en dat bevalt goed. De kamers zijn wel wat

klein, maar de begeleiding is goed. Ik word gestimuleerd om

zelf initiatief te nemen. Dat is wel eens vervelend, maar uit-

eindelijk werkt dat het beste. In de toekomst wil ik een oplei-

ding in de IT volgen en mijn werk daarvan maken. Ik weet dat

ik daar goed in ben, want ik heb zelf een computer gebouwd

van restmateriaal.

Omdat ik geadopteerd ben en in minstens vijftien internaten

heb gewoond, kwam ik in de problemen. Ik heb een zware tijd

achter de rug. Hoewel ik de komende drie jaar in de schuldsa-

nering zit, zie ik mijn toekomst weer rooskleurig in.’

Op verzoek van de cliënt en medewerkster zijn niet hun echte

namen gebruikt.
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H U M A N I S T I S C H

V O O R Z I E N I N G E N

Waar mensen tellen.Op www.humanitasonderdak.nl staat welke specifieke opvangvoorzieningen in welke plaatsen zijn te vinden.

Na een tegenslag verliezen mensen soms de aansluiting met

de samenleving. Ze raken dakloos en leiden een marginaal

bestaan. Humanitas Onder Dak biedt professionele opvang,

ondersteuning en begeleiding.

B E G E L E I D I N G

Dak- en thuislozen kunnen in onze opvang terecht voor een bege-

leidingstraject op maat. Hoofddoel is dat de cliënten de regie over

hun eigen leven nemen en opnieuw deelnemen aan de maatschap-

pij. Uitgangspunt is dan ook dat de opvang tijdelijk van aard is.

Humanitas Onder Dak is een zelfstandige landelijke organi-

satie die werkt vanuit de humanistische grondslag. Dat bete-

kent dat zij een samenleving nastreeft waarin mensen actief

vorm geven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid

nemen voor zichzelf en het samenleven met elkaar.

Humanitas Onder Dak dringt geen leefwijze aan anderen op:

ieder mens wordt gerespecteerd, ongeacht dienst godsdienst,

levensovertuiging, ras, politieke gezindheid en geslacht. Ieder-

een mag kortom zijn zoals hij is. Doel is de cliënt op een zo zelf-

standig mogelijke manier te laten deelnemen aan de

samenleving, maar wel op zijn eigen manier. De begeleiding is

dus toegespitst op de specifieke wensen van de cliënt.

De problematiek van dak- en thuislozen is complex en veel-

omvattend. Zo is er regelmatig sprake van schulden, verslaving

of psychiatrische moeilijkheden. Humanitas Onder Dak werkt

nauw samen met andere hulpverleningsinstanties om deze pro-

blemen aan te pakken. Ook springen wij met het hulpverle-

ningsaanbod lokaal in op zwakke of ontbrekende schakels in

de Maatschappelijke Opvang.

Cliënten die in de toekomst zelfstandig

willen wonen, kunnen terecht in de 24-

uurs voorziening. Voor Twentse jonge-

ren die dakloos zijn geraakt is in Enschede een speciale voorziening: TOV. De begeleiding

in kort en intensief, om hen snel mogelijk weer aansluiting met de samenleving te geven.

Voor mensen die wel zelfstandig kunnen wonen, maar een steuntje in de rug nodig heb-

ben biedt Humanitas Onder Dak Ambulante Woonbegeleiding. Doordat op deze wijze

preventief hulp wordt geboden kan huisuitzetting regelmatig worden voorkomen.

Per locatie gelden verschillende huisregels. Agressief gedrag en het gebruik van drugs

of alcohol is op geen enkele locatie toegestaan.

Medewerkster Elisabeth Terpstra helpt als trajectbegeleider van een 24-uurs woon-

voorziening de cliënten hun leven weer op de rails te krijgen.

‘Als trajectbegeleider doe ik onder andere de intakegesprekken met cliënten. Daarbij

maken we een individueel begeleidingsplan, wat betekent dat gekeken wordt naar bij-

voorbeeld de lichamelijke verzorging, het psychisch functioneren, de sociale contacten

en de financiën. De mogelijkheden van de cliënt zijn uitgangspunt. Kan iemand zelf-

standig wonen met begeleiding of is 24-uurs opvang nodig? Is er behoefte aan versla-

vingszorg of psychiatrie?

Belangrijk is dat cliënten zelf aangeven aan welke doelen zij willen werken. Motivatie is

essentieel. Mensen zijn vaak heel zelfstandig voor ze hier komen, en wij nemen die zelf-

standigheid dan ook niet totaal uit handen. Een verblijf hier is immers altijd een tijde-

lijke oplossing. Het mooie aan mijn werk is dat we samen met de cliënt zijn of haar

leven weer op de rails zetten.’

De begeleiding is afhankelijk van de voorziening waarvoor

de cliënt zich aanmeldt. Voor de meeste voorzieningen geldt

dat de trajectbegeleider van Humanitas Onder Dak op basis

van het intakegesprek met de cliënt een begeleidingsplan op-

stelt. Van hem of haar wordt verwacht dat zij zelf doelen stelt.

De begeleiding wordt gegeven door een persoonlijk begelei-

der en is gericht op verbetering van geestelijke en lichame-

lijke gezondheid, financiën en sociale contacten. In

driemaandelijkse evaluaties wordt gekeken in hoeverre de be-

geleidingsvraag aansluit bij de begeleiding die geboden kan

worden. Als aan de basisbehoeften van de cliënt zijn voldaan,

wordt samen gekeken naar volgende stappen, zoals vrij-

etijdsbesteding en scholing of werk. Humanitas Onder Dak

heeft hiervoor zelf mogelijkheden en/of maakt gebruik van

het aanbod van andere organisaties.

Humanitas Onder Dak biedt verschillende voorzieningen

op verschillende locaties in Nederland. Crisisopvang is be-

stemd voor mensen die in acute nood verkeren en voor enkele

dagen onderdak nodig hebben. Nachtopvang is bestemd

voor mensen die één of meerdere nachten een slaapplek wen-

sen. De Dagopvang is een laagdrempelige voorziening waar

dak- en thuislozen binnen kunnen lopen voor een kop koffie

en een praatje. Ook worden activiteiten georganiseerd en is er

aanbod van andere hulpverleners. Sociale activering begeleidt

mensen in de vorm van leer-werktrajecten naar scholing of

een baan.


