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Buiten wordt het al wat kouder, maar binnen is het gelukkig 

lekker warm. De tafel is gedekt en de saus wordt nog één keer

omgeroerd door moeder. Kinderen leggen de laatste messen en

vorken op tafel en vader zit al klaar om te beginnen. Het 

standaard huiselijk familietafereel. Ondertussen ligt Joris van 20

zo in de clinch met zijn vader dat deze hem het huis uitzet. Geen

huis en geen familie meer. Of toch wel? Dankzij het project

Vangnetwerk van stichting LIMOR heeft Joris een onderkomen

gevonden bij zijn moeder en belt hij regelmatig met zijn vader.

Het eerste succesverhaal is geschreven. ‘Maar’, zegt projectlei-

der Marissa van der Molen, ‘we staan nog erg open voor 

aanpassingen om te kijken hoe we dit project 

sterker kunnen maken’.

Dak- en thuislozen en mensen die dreigen hun huis te verliezen kunnen

terecht bij Stichting LIMOR. Zij bieden crisisopvang, woonvoorziening en

thuisbegeleiding. Hun visie is dat cliënten hun eigen kracht hervinden,

evenals een plaats in de samenleving. Op deze visie sluit project

Vangnetwerk perfect aan. Anders dan bij andere onderdelen van de stich-

ting gaat het project uit van het eigen initiatief van de hulpvragende.

Wanneer je als (bijna) dak- of thuisloze besluit dat je het in je eentje niet

meer gaat redden en je daarbij hulp wilt van je omgeving, dan ben je bij

Vangnetwerk op je plek. Na de intake wordt er een netwerkconferentie

gehouden waaruit als het goed is afspraken naar voren komen die de cli-

ënt verder kunnen helpen. Met ondersteuning van het netwerk natuurlijk.

Het netwerk van Vangnetwerk

Vangnetwerk is een project dat bedacht is door de divisie Groningen. Het

blijkt nu al vrij succesvol, mede dankzij Marissa van der Molen, die het hele

project grotendeels alleen runt. Ze vertelt enthousiast, met een duidelijke

passie voor haar werk en voor dit project in het bijzonder. ‘Ik ben in mei

aangenomen vanuit de crisisopvang en na een maand vooronderzoek zijn

we gestart met een proefnetwerk. Dankzij actieve PR en samenwerking met

onder andere Jeugdzorg en de politie heeft het project Groningen zo’n 22

cliënten begeleid.’ Ongeveer 80 procent daarvan is doorverwezen door een

instantie, twintig procent heeft zelf contact gezocht met Vangnetwerk. ‘We
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werken nu op een heel individueel niveau. Cliënten komen uit de hele pro-

vincie, maar hun netwerk kan ook buiten de provincie vallen. Daarom pro-

beren we ook veel afspraken met verschillende gemeentes te maken,’ zegt

Marissa. Wanneer een cliënt zich aanmeldt of doorverwezen wordt, gaan ze

eerst door de intakefase. Er wordt geluisterd naar het verhaal en de achter-

grond en eigenlijk vindt er bij de aanmelding al een eerste screening plaats.

Versterkt door een collega diept Marissa daarna samen met de cliënt de

situatie uit en wordt er specifiek gekeken naar het netwerk. Wie wil de cli-

ënt betrekken? Het belangrijkste is de vraag of er een netwerk is om aan

te boren. ‘Ook bij een mager of verwaterd netwerk doen wij onderzoek. Als

een cliënt zelf geen gegevens meer heeft, of de gegevens zijn verouderd,

dan doen wij ons best om de mensen op te sporen. Daarbij moet de cliënt

wel gemotiveerd zijn. Zelfs dan is de drempel hoog en als de cliënt zelf niet

wil, vind ik niet dat wij in de positie zitten om ze daartoe te dwingen. Ook

kijken we of de cliënt in het plaatje past. De zwerver die al jaren zonder

dak boven zijn hoofd leeft en dat wel prima vind is bijvoorbeeld niet

geschikt voor ons project.’

De kracht van het project zit hem volgens Marissa grotendeels in het ad

hoc reageren op situaties. Het is dan ook het streven om 48 uur na de inta-

ke alle mensen uit het netwerk gesproken te hebben. Dit kan live maar ook

telefonisch, als de emoties bijvoorbeeld hoog oplopen. Het is opvallend dat

eigenlijk iedereen die benaderd wordt voor een netwerk hier ook toe bereid

is. Vaak is er een heleboel voorgevallen en hebben mensen elkaar al jaren

niet gesproken. ‘Wij hebben respect voor de mening van het netwerk, voor

hun gevoel. Ze krijgen de kans om te spuien om het zo maar te zeggen,

om hun verhaal kwijt te kunnen’, licht Marissa toe. ‘We gaan niet over lij-

ken voor ons doel. Juist door die ruimte te geven, door ze te vertellen dat

ze eigenlijk op ieder moment terug kunnen, willen ze het wel proberen. Ook

als ze iemand niet in huis willen, maar wel een bakje koffie willen doen zijn

we al heel ver. Dat is al heel mooi. Er is vanuit het netwerk meer motiva-

tie om er toch te zijn voor de cliënt dan ik dacht.’ Binnen een week wordt

meestal de conferentie georganiseerd. Marissa blijft daar altijd nauw bij

betrokken. ‘Mijn functie is behoorlijk breed, van de opzet tot uitvoering,

intake en crisisinterventie. Ik heb wel eens mensen opgehaald voor een

conferentie omdat ze zelf geen vervoer hadden. Maar de organisatie is erg

flexibel en er is veel ondersteuning van het aanmeldbureau.’ Op de confe-

rentie zelf worden vervolgens afspraken gemaakt over huisvesting, wie

heeft welke rol en wat mag wel en niet. Bij zijn nieuwe huisbaas mag de

cliënt wellicht niet in huis blowen. Ook doen cliënten zelf suggesties. Zo

was er iemand die last had van driftbuien die over gingen als hij daar de

ruimte voor kreeg. Dus werd in het contract vastgelegd dat hij een blokje

om mocht lopen als hij driftig werd. Iedereen die iets met het proces te

maken heeft komt erin en de handtekeningen worden er symbolisch onder

geplaatst. Symbolisch, omdat men het op dit moment wel eens kan zijn,

maar er altijd nog geëvalueerd moet worden. ‘LIMOR komt één keer per

week langs en het gebeurt best veel dat afspraken niet lukken. Dan zijn wij

een stok achter de deur, uiteindelijk moeten wij een sturende factor zijn.’

Verbreding

Niet alle cliënten die zich aanmelden komen uiteindelijk op een conferen-

tie terecht. ‘Het kan gebeuren dat een netwerk niet gevonden wordt of echt

niet mee wil werken. Daar bereiden we de cliënt ook op voor. Hij wordt dan

alsnog aangemeld voor een andere vorm van opvang, ook landelijk. En dat

is het mooie van dit project; de doelen worden breder. We doen meer dan

het netwerk onderzoeken en ook als er geen conferentie is, kan de cliënt

nog wel weer in contact komen met mensen uit zijn omgeving. Er komt

altijd iets uit voort.’ Het draait niet alleen om huisvesting. Door de politie

is eens een man aangemeld bij Vangnetwerk die al een halfjaar dakloos was

en illegaal in een tuinhuisje woonde. Marissa lacht als ze terugdenkt aan

het verhaal. ‘De crisisopvang was vol, dus kwamen ze bij ons. We hebben

toen nog een intake gehad in het bos! De man was eerst erg sceptisch en

toen hij eenmaal overstag was kwam hij met een heel lijstje, maar alle

gegevens waren verouderd. Via een soort tussenstap is hij in de tijdelijke

opvang terechtgekomen. Wij hebben zijn netwerk opgespoord en inmiddels

zijn zij druk met hem aan de slag.’ Nog een voorbeeld van de succesvolle

werkwijze is een meisje van 16 dat door ruzie met haar ouders op straat

terecht is gekomen. Zij is inmiddels in huis genomen door haar broer met

zijn vriendin en kindje, nadat LIMOR regelingen met de gemeente heeft kun-

nen treffen om de uitkering niet te korten. De broer heeft een aanvraag

gedaan om benoemd te worden tot pleegnetwerkgezin. 

Ondanks alles is Marissa nog hard aan het kijken naar verbeteringen. ‘We

zijn nog experimenteel en merken ook dat dingen niet altijd lukken. We

staan dus ook nog zeker open voor aanpassingen en tips om sterker te

staan. Financiën zijn bijvoorbeeld nog vaak een probleem. Het is een strui-

kelblok dat mensen op hun uitkering gekort worden wanneer ze iemand in

huis nemen. Daardoor twijfelen ze. De gemeente Groningen werkt daarbij

tot nu toe erg goed mee, maar het zou mooi zijn als we daarover iets vast

konden leggen. Ook na plaatsing bij iemand uit het netwerk zou een cliënt

naar een doorstroomwoning moeten kunnen. De randvoorwaarden kunnen

duidelijker gesteld worden in samenwerking met ketenpartners. Meerdere

woningcorporaties hebben bijvoorbeeld al een traject met proefwonen

lopen, dat werkt erg goed.’ Vangnetwerk is bedoeld om iemand in drie

maanden weer op de rails te krijgen. Dat is vaak te kort dus ook na het

project is er de mogelijkheid tot thuisbegeleiding om iemand te laten reha-

biliteren zover als hij zelf aankan. De diversiteit van de doelgroep speelt

daarbij een grote rol. Kortom, er is nog wel wat te verbeteren, maar Marissa

heeft goede hoop. ‘Wij kunnen echt het verschil maken. Door de netwerk-

conferenties sterk te maken in breed hulpverleningsland kun je minder

opvang realiseren en uiteindelijk minder daklozen.’

(*) In verband met privacy zijn geen namen van cliënten genoemd. Joris is

ook een verzonnen naam.

‘Wij kunnen echt het verschil maken’

Zowel cliënten als het netwerk of verwijzende instanties kun-

nen voor aanmelding op werkdagen tijdens kantooruren con-

tact opnemen met de aanmeldbureaus of met Marissa van der

Molen, projectleider Vangnetwerk. Na een telefonische scree-

ning wordt een afspraak gemaakt, waarna de hulpverlening

mogelijk direct kan worden gestart. Het telefoonnummer is

0900-4857545.
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