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De Wereld op zijn Kop 
Wanneer het gesprek precies plaatsvond weet ik niet 
meer. Ook niet hoe Beau van Erven Dorens mij op het 
spoor is gekomen. The mind plays dirty tricks. Als mijn 
geheugen mij niet bedriegt heeft hij mij via internet 
gevonden. En als Beau je belt dan neem je op en praat je 
met hem, of je zijn programma’s nou leuk vindt of niet. 

We hebben er drie gesprekken over gedaan voordat ik 
volmondig Ja zei op zijn vraag of ik aan zijn programma 
mee wilde werken. Ik vroeg Beau uiteindelijk waarom ik 
aan zijn nieuwe programma the Amsterdam Project (TAP) 
mee zou moeten doen en welk risico ik liep om mijn 
energie aan een tearjerker te geven en mijn goede naam 
op het spel te zetten?  

The Haarlem Project �1

Bloemen 

Deze foto maakte ik toen één 
van de deelnemers van the 
Haarlem Project de sleutels 
van haar nieuwe woning kreeg. 
Zij wilde vanaf de start van het 
project geen exposure in 
kranten of social media. Deze 
foto mocht ik dan toch 
uiteindelijk maken. Ik had ter 
viering van dit heugelijke feit 
een bosje bloemen voor haar 
gekocht.  

Plagiaat 

Het zou zomaar kunnen zijn 
dat je in dit verslag iets leest 
wat je herkent. Iets wat jij 
misschien ooit hebt 
opgeschreven. Ik zeg het maar 
alvast: ik reis de hele wereld 
over en pik soms dingen op, of 
ik krijg ze van iemand. Zelf 
geef ik alles weg wat ik weet. Ik 
weet het immers al. Bij deze 
mijn welgemeende excuses als 
ik iets heb opgeschreven 
zonder bronvermelding. Ik doe 
daar niet of weinig aan. 
Anderen mogen mijn woorden 
ook naar hartelust gebruiken.  

Veel leesplezier 

Ik versta de kunst van het 
schrijven in ambtelijke- en of 
projecttaal niet. Dit is een 
verhaal. Geen rapport. 

THE HAARLEM PROJECT 
 Inleiding
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“Ik heb natuurlijk slechte programma’s gemaakt, maar ik 
wil nu iets doen wat daaraan voorbijgaat. Ik wil iets goeds 
doen.” 

Ik voorspelde 

Beau dat dit programma een kijkcijferhit zou gaan 
worden. Ik geloofde immers heilig in het concept van 
Housing First dat ik in 2004 vanuit New York naar 
Nederland heb gebracht. Die methodiek genereert 85% 
succes in elke stad in de wereld. Nederland kent nu 
ongeveer 20 Housing First Teams en met die methodiek 
zijn vele mensenlevens gered. Dus, waarom zou Money 
First daarop een uitzondering vormen? 

Een goede vriend van Beau was het rapport van een 
sociaal experiment in London op het spoor gekomen en 
samen hadden ze het in een TV-format omgezet.  

Met the Amsterdam Project zouden we in plaats van 
huizen, geld gaan weggeven. €10.000 Per persoon, om 
precies te zijn. Aan 5 verschillende dakloze 
Amsterdammers.  
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The Do’s and Don’ts 

• Als ik meer fouten maak dan jij, 
dan win ik. 

• Iedereen heeft het recht om 
verkeerde keuzes te maken. 

• Geef geen ongevraagd advies. 
Dat roept slechts of mogelijk 
weerstand op.  

• Ik bied mijn 
verontschuldigingen aan voor 
wat ik ga zeggen. Kunnen we 
het eens zijn over het feit dat 
we het oneens zijn?  

• Accepteer dat je niet onfeilbaar 
bent en dat je het bij het 
verkeerde eind kunt hebben, 
ook al vind je overduidelijk van 
niet. “Ik kan het verkeerd zien. 
Ik heb de wijsheid niet in 
pacht.”  

• Wees nederig. In the Haarlem 
Project is het er ons om te 
doen om mensen zelf regie 
over hun leven (terug) te 
geven.  

Deze foto is gemaakt kort na afloop van 
the Amsterdam Project. Alan Bunsee en ik 
evalueerden zijn vooruitgang in de 1e 
Klas Restauratie op het CS te Amsterdam. 
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En in die zin verschilde deze aanpak in weinig van de Housing First 
methode.  

Het was voor mij al een succes, al voordat het redactieteam van Beau vijf mensen had gekozen.  

Maandenlang hebben de leden van dat team op straat rondgelopen, om mensen te spreken, 
om contact te leggen en om het vertrouwen van mensen te winnen. Om uiteindelijk tot een 
keuze te komen. Dat ze de waarheid daarbij in enige mate verdraaiden, dat had een reden.  

Mensen werd verteld dat ze, als ze dat wilden, dat ze aan het maken van een documentaire 
mee zouden werken.  

Ik was blij dat ik aan dat proces van keuzes maken wie wel en niet mee mocht doen geen deel 
hoefde te nemen. Ook in Haarlem heb ik ervoor gekozen dat niet te doen. Daarover meer in 
mijn verslag.  

Tijdens onze (voor)besprekingen van the Amsterdam Project vertelden de teamleden aan de 
hand van een Story Board waarop de foto’s van potentiële deelnemers geplakt waren, over de 
levensverhalen van die mensen. En dat maakte het voor mij althans nog veel ingewikkelder. 
Iedereen heeft goedbeschouwd recht op deelname aan zo’n project. We zouden er veel leed 
en geld mee kunnen besparen als we er een regulier aanbod van zouden maken.  

De schuldhulpverlening is een Industrie waar veel mensen geld aan 
verdienen.  

Natuurlijk, de meeste mensen doen dat werk met hun hart, maar toch: het blijft in veel 
opzichten een (falend) systeem waar mensen jaren aan vast zitten, als in een te strak 
aangetrokken korset. 

Alan Fernando Bunsee werd als laatste aan de vijf dakloze mensen toegevoegd. Als u de 
schrijver dezes op dit moment dat u dit leest zou kunnen zien, dan ziet u iemand met het 
schaamrood op de kaken. Alan had een gok- en een wiet-verslaving. Ik hoor mijzelf nog 
denken dat zijn inclusie waarschijnlijk een kansloze expeditie zou worden.  

Ik vermoedde dat hij zijn €10.000 er in luttele weken op de roulettetafel doorheen zou spelen. 
Ik was er bepaald pessimistisch over.  

We vallen maar meteen met de deur in huis: Alan heeft zijn leven na 
deelname naar een beduidend hoger plan weten te tillen. 

Daar waren een paar flinke life events voor nodig, maar toch, hij heeft het hem geflikt.  

The Haarlem Project �3
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Hij verbleef gedurende het programma in de nachtopvang en toch studeerde hij aan de 
Howie the Harp Opleiding voor Ervaringsdeskundigen in Rotterdam. Pas drie jaar na de start 
van TAP kreeg Alan een woning in de Oosterparkbuurt in Amsterdam. Al die tijd verbleef hij 
bij kennissen en vrienden en in de Maatschappelijke Opvang. Dan helpt het als je stevig in je 
schoenen staat.  

Er rest hem nog slechts de verdediging van zijn scriptie. Dan zal Alan 
afstuderen aan deze bijzondere, uit New York overgewaaide opleiding.  

In the Haarlem Project (THP), het logische vervolg op TAP, heb ik gehoor gegeven aan het 
inzicht om Alan een rol te geven als potentiële coach voor de deelnemers in Haarlem en 
Omstreken. Hij heeft die rol met verve vervuld. Zonder hem hadden we niet de resultaten 
bereikt die omschreven staan in ons uitgebreide verslag.  

Elke keer als ik er doorheen zat en mensen dreigde op te geven, herinnerde Alan mij eraan 
waarom hij zo goed uit TAP tevoorschijn was gekomen. 

“Het was niet de €10.000 die mij zo geholpen heeft. Het was het feit dat Rokus mij nooit 
opgegeven heeft en mij niet heeft laten vallen. Ook niet toen het niet goed ging en ook niet na 
afloop van het project in Amsterdam. Ik kon 24/7 een beroep op hem doen. En als het nodig 
was, dan gaf hij daar gehoor aan.” 

Kortom, tijdens THP heeft Alan mij regelmatig tot de orde geroepen. Mij 
gemaand toch vooral door te gaan met het investeren in vooruitgang in 
de levens van de deelnemers.  

Niet zonder enige trots mag ik stellen dat we naast collega coaches ook goede vrienden 
geworden zijn. Er is vertrouwen en wel zoveel dat we het ons kunnen permitteren elkaars 
rollen kritisch te bekijken en dat ook kenbaar te maken zonder dat het betekent dat we in 
onoplosbare conflicten verzeild raken.  

We denken altijd in win-win-situaties, whatever may happen.  

Daags nadat Alan zijn woning in Amsterdam-Oost betrok werd hij door de politie gewezen op 
openstaande schulden. Hij verdween voor twee maanden achter de tralies in Alphen aan den 
Rijn. Elke poging om hem uit die gevangenis te krijgen liep op niets uit. 

Het is aan een hele betrokken medewerker van HVO/Querido te danken dat hij zijn woning 
niet meteen weer kwijtraakte.  

Terug naar Haarlem 

Wij zijn dank verschuldigd aan Albert Keevel, destijds secretaris van Trots Haarlem.  

The Haarlem Project �4
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Eén van de politieke partijen die d.m.v. een motie in de Raad het voor elkaar gekregen heeft 
om dit project in Haarlem ten uitvoer te brengen. Albert beschikt over net zoveel ausdauer als 
Alan. Bovendien spreekt hij de taal van de straat, een handige eigenschap.  

Enfin, tot zover de inleiding van the Haarlem Project.  

Alan en ik zijn content met de huidige situatie waar de deelnemers in verkeren, waarbij wij er 
ons van bewust zijn dat die mening waarschijnlijk niet door alle mensen gedeeld zal worden. 
Hopelijk is dit hun huidige weg naar herstel. Een weg die beter gaat werken dan alles wat in 
het Haarlemse gepasseerd en bedacht is door hulpverleners die altijd het beste met hen voor 
hadden. Hun situatie was uitzichtloos. Een langdurige impasse. Veel hulpverleners hebben er 
hun tanden op stuk gebeten. THP heeft in die zin beweging gebracht. Beweging in een situatie 
die al jaren hetzelfde was en waar geen vooruitgang in zat. 

Met die vaststelling beëindig ik dan ook deze inleiding. Het is zelfs vele jaren na afloop nog 
lonend om te bezien hoe het met de deelnemers gesteld is en welke progressie zij nog 
doormaken.  

Momenteel, juli 2019, zijn we in gesprek met de gemeente Utrecht om ook in hun stad het 
concept ten uitvoer te brengen. Einde augustus valt daar een besluit over.  

The Amsterdam-, het Rotterdam en the Haarlem Project stoppen nooit. 

Wij wensen een ieder veel leesplezier en wijsheid toe. Graag horen wij wat je ervan vindt? Wat 
is jouw mening over de uiteindelijke uitkomsten van dit bijzondere sociale experiment? Wij 
hebben immers de wijsheid niet in pacht. 

Rokus Loopik 

1 augustus 2019, Haarlem 
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The Haarlem Project 1 september 2017

The Haarlem Project 

1 september - 1 december 2017 
Ik lag er wakker van. Te moeten kiezen voor slechts 5 
mensen, wetende dat er honderden mensen in 
aanmerking komen voor  een rol in THP. De commissie is 
heel gedegen, wijs en ethisch te werk gegaan, dat alles 
onder de bezielende leiding van Afke, de voorzitter. Zij 
hebben mij uit ‘de wind gehouden’. En hun keuze 
bepaald.  

5 Haarlemse hulpverleners  mochten 20 namen 
opvoeren.  
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Voorbereiding 

In de afgelopen 3 maanden 
ben ik bezig geweest met de 
voorbereidingen voor de start 
van the Haarlem Project (THP).  

In kaart brengen 

Ik heb de sociale kaart van 
Haarlem geëxploreerd. Veel 
mensen gesproken die direct 
in contact staan met de 
doelgroep van THP.  

De keuze 

Ik heb de wijsheid niet in 
pacht. Mijn ervaringen met the 
Amsterdam Project (TAP) 
hebben mij geholpen in het 
bepalen van een richting. In 
het nemen van beslissingen 
over hoe THP vorm te geven. 
Evengoed, het kiezen van 
deelnemers, daar kun je van 
wakker liggen. Ik heb er 
daarom voor gekozen een 
ethische commissie in het 
leven te roepen. Wijze mensen 
die met mij mee kunnen 
denken. Ziggy Klazes, Afke 
Middelkoop, Jody van der 
Velde en Adine Mansholt 
waren er vanaf het eerste uur 
bij. Zij hebben een bepalende 
rol gehad in de keuze voor de 
5 deelnemers in THP. Ik ben ze 
dankbaar, want……….

EEN VERHAAL 
 The Haarlem Project | 1st September 2017 | 1st September 2018
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Uit die 20 namen heeft de commissie uiteindelijk 5 
mensen gekozen, alsook 2 mensen op de reservelijst.  

Ik heb gesprekken gevoerd met het Haarlems Dagblad, 
over berichtgeving omtrent THP en het Straatjournaal, de 
daklozenkrant van Haarlem. Met beide kranten ben ik 
overeengekomen dat er pas vanaf januari artikelen over 
die 5 mensen in het nieuws gebracht mogen worden. Dit 
om deze 5 mensen niet meteen ‘vogelvrij’ te verklaren. Er 
gaat veel op die mensen afkomen als het nieuws 
eenmaal ‘op straat’ komt te liggen. Daarvoor mogen wij 
ze beschermen, zodat een zekere outcome van dit 
project, volledig aan hen toe te schrijven is en niet aan 
anderen. 

Dat geeft frictie. Op vrijdagavond, ergens in september,  
sprak ik met het Haarlems Dagblad en tot mijn verbazing 
verscheen er de dag daarop een artikel in de krant. 

                                                                                                  
Overigens zonder dat daarover melding gemaakt werd in 
het gesprek dat ik had.  
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What to do and what 
not to do. 

THP is bedoeld om talenten en 
gezonde overwegingen bij de 
deelnemers op te roepen. 
Mensen met een achtergrond 
kunnen meer dan wij denken dat 
ze kunnen. Daarnaast is THP een 
pilot, een sociaal experiment. Een 
manier om de wereld te laten 
zien dat atypische manieren om 
mensen te helpen de toekomst 
hebben. Dus.  

• Don’t fix people 

• Geef geen ongevraagd advies 

• Ga actief op je handen zitten 

Vind het wiel niet opnieuw uit. 
TAP heeft ons de weg gewezen. 
Met zeker 4 van de 5 mensen in 
die pilot gaat het sinds de 
uitzendingen heel goed. Zij 
hebben kans gezien hun leven 
naar een hoger plan te tillen. En 
voor wie dat nog niet helemaal 
gelukt is of wellicht helemaal 
niet: wees geduldig. De outcome 
van dat programma kan pas 
gemeten worden na een 
aanzienlijk aantal jaren. Zeker is 
dat wij, door ze dat prachtige 
aanbod te doen, ‘bruusk’ hebben 
ingegrepen op het idee dat ze 
niet goed genoeg zijn voor deze 
wereld. Beau en zijn 
productieteam zijn ware ‘inclusie-
specialisten’ gebleken.  
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Het had gelukkig geen nare gevolgen. Ik ben er door niemand over gebeld. Wel op gewezen, 
door mensen in mijn vriendenkring.  

Ik heb in de daaropvolgende weken gesprekken gehad met Mathilde van Print en Pixels, een 
consumer run Grafisch Bureau van Roads in Haarlem.  

Die hebben in goed overleg een coach-boekje gemaakt, met daarin de korte bio’s, foto’s en 
contactgegevens van 11 bijzondere coaches. Op die coaches kunnen de 5 deelnemers een 
beroep gaan doen. Als ze willen praten over wat zij met het geld willen doen. Ik ben er trots 
op, op die mensen die dat belangeloos gaan doen. Het is afwachten wat de deelnemers gaan 
doen: of ze gebruik gaan maken van die mensen. Die keuze is aan hen.  

Ik heb 25 coach-boeken besteld. Het is mijn verwachting dat de inmiddels 30 mensen die 
betrokken zijn, allemaal over zo’n boek willen beschikken. Het coach-boek bevat veel lege 
pagina’s. Die zijn bedoeld om de bezitter ertoe aan te zetten verslag te doen van hun 
ervaringen gedurende dit experiment. Ik ga dat niet alleen verlangen van de deelnemers, 
doch ook van een ieder die over zo’n boek wil beschikken. Naast de coach-gegevens hebben 
we er voor gekozen ook zogenaamde Recovery Quotes in het boek op te nemen.  

Bijna tegelijkertijd heb ik een gesprek gehad met Rob Gabriël van het Online Service Bureau 
van Roads. Mary gaat in de maand december een website bouwen voor THP. Aanvankelijk 
komt er algemene informatie op te staan. Later, als de deelnemers daartoe toestemming 
geven, gaan we specifieker berichten plaatsen. Dit bureau is net als Print en Pixels, een 
consumer run initiatief. Er werken mensen met een achtergrond in de psychiatrie.  

Er is een budget bepaald van €75.000. €50.000 Is bestemd voor de deelnemers. €25.000 Is 
bestemd voor de projectleider. In dit laatstgenoemde bedrag zijn eventuele bijkomende 
kosten inbegrepen. En die bijkomende kosten waren er al snel. Denk coach-boek, website, 
budget-coaching, reiskosten, onkostenvergoedingen voor coaches, fotografie enzovoorts.  

Op 22 november 2017 heeft de ethische commissie gesproken. Zij hebben 5 deelnemers 
gekozen en ook een motivatie voor die keuze bijgevoegd.  

De projectleider heeft daarop een datum gekozen om deze mensen op de hoogte te brengen 
van dat heuglijke feit. Dat zal gaan plaatsvinden op 1 december in het stadhuis van Haarlem 
aan de Grote Markt. Wethouder Jur Botter zal hen het goede nieuws gaan brengen, waarna de 
projectleider een praktische uitleg gaat geven over het project. Sander van den Raadt van 
Trots Haarlem en Frank Visser van de ChristenUnie zullen het laatste woord tot de 5 
deelnemers richten. Zij hebben ervoor gezorgd dat dit experiment er is gekomen.  

Rokus Loopik �9
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Naast bovengenoemden zijn alle leden van de ethische commissie uitgenodigd, de twee 
Haarlem Project fotografen, Heidi Borghart en Inge Kaagman, de 5 hulpverleners die 20 
namen hebben opgevoerd, alsook de journalist van het Straatjournaal.  

In de dagen na de keuze van de commissie heb ik contact gezocht met de directe 
hulpverleners van de 5 deelnemers. Ik heb deze mensen op de hoogte gesteld van het geluk 
dat hun cliënt ten deel is gevallen. Ik heb die hulpverleners gevraagd er voor te zorgen dat 
hun cliënten aanwezig zullen zijn op 1 december 2017, zonder dat zij weet hebben van de 
reden daarvoor.  

Op 29 november werd ik gebeld door een psychiater. Zij vertelde mij dat ze ‘second thoughts’ 
had gekregen toen ze hoorde dat de keuze op 1 van haar cliënten was gevallen.  

Die second thoughts hadden vooral te maken met het feit dat zij had verzuimd zich af te 
vragen of haar cliënt wel aan dit experiment zou willen deelnemen. Zij onderkent een 
eventueel positief effect op het leven van haar cliënt, maar evenzogoed veronderstelt zij dat 
het hem schade zou kunnen doen. Zij vroeg mij toestemming om het met hem te bespreken, 
zonder al te specifiek te worden. Ik adviseerde haar open kaart met haar cliënt te spelen. 
Althans, dat is wat ik als zijn hulpverlener zou doen. Ik zou hem, zinspelende op zo’n 
gebeurtenis, niet dagen lang in spanning laten doorbrengen. Het delen van dit geluk zou 
wellicht een positief effect op hun behandelrelatie kunnen hebben. Dan gaan zij samen deze 
kentering in zijn leven een plek geven. Zij bedankte mij voor mijn goede raadgeving en ging 
dit alles nog eens overdenken.  

Op 27 november werd ik door een vrijwilliger van Stem in de Stad gebeld. Hij vertelde mij dat 
zijn cliënt, op wie de keuze was gevallen, ‘zoek’ was. Niemand kon vertellen waar zijn cliënt zich 
ophield. Hij was al een tijdje niet gesignaleerd. Hij adviseerde mij onze reservelijst aan te 
spreken en daarvan iemand aan te wijzen als kandidaat. Zo gezegd, zo gedaan. Ik heb gebeld 
met een functionaris van HVO/Querido en hen van dit goede nieuws op de hoogte gesteld. 
Vandaag, op 29 november 2017, heb ik de betreffende hulpverlener gesproken. Zij was zeer 
blij met dit goede nieuws. Haar cliënte is bijzonder gebaat bij het aanbod dat we haar gaan 
doen.  

Slechts een uur later belde hij mij op met de mededeling dat zijn klant zojuist ten burele van 
Stem in de Stad was verschenen. Ik verteld hem dat ik ons besluit niet meer terug kon draaien. 
Ik had hem al eerder geadviseerd nooit aan zijn cliënt mede te delen wat er gepasseerd was, 
alsook hem gevraagd om alle mensen met wie hij hierover in contact was geweest, te vragen 
hetzelfde te doen. Zijn cliënt liet hem overigens weten dat hij vanavond op het vliegtuig naar 
Marokko zou stappen en de komende maanden daar zou blijven.  

In de afgelopen weken ben ik in mijn hoofd voortdurend bezig geweest te bedenken hoe wij 
er zorg voor gaan dragen dat die 5 deelnemers straks over hun geld kunnen gaan beschikken. 
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Ik ben daartoe ook naar twee banken geweest. Uiteindelijk ben ik er op uitgekomen dat ik, na 
de bekendmaking, met die 5 mensen een rekening ga openen waarop de gelden gestort 
kunnen worden. Dat is simpelweg de simpelste manier. Tenzij iemand Onder Bewind staat. Dat 
maakt een verschil. Dan zal ik met een bewindvoerder in gesprek moeten gaan. Anderzijds is 
het mogelijk dat deze mensen al over een rekening beschikken. Dat maakt alles slechts 
eenvoudiger. 

De Gemeente Haarlem heeft mij bij monde van Henk Esselink laten weten dat zij graag zouden 
zien dat de €50.000 op een rekening gestort gaat worden. Een rekening die ik flexibel kan 
gebruiken om de gelden aan de deelnemers te laten toekomen. De Gemeente is daarvoor niet 
de weg. Hun financiële afdeling is daartoe niet uitgerust. 

Ik heb een oplossing gevonden door gebruik te maken van een Stichting die ik 5 jaar geleden 
in het leven heb geroepen. Ik zal met gebruik van die Stichting, “de Mot”, een ‘schone’ en 
nieuwe rekening openen, die ik voor de duur van dit project zal laten bestaan. Als het project 
ten einde is gekomen, dan zal ik die rekening opheffen. Mijn mede-bestuursleden zijn akkoord 
gegaan met deze gang van zaken. Ik denk hiermee de transparantie te kunnen garanderen 
waar dit project om vraagt, alsook de flexibiliteit die nodig is om aan de wensen van de 5 
deelnemers tegemoet te komen.  

Vanmiddag had ik overleg met de ethische commissie. Zij zijn tevens akkoord met deze gang 
van zaken. Er is verder afgesproken dat ik op afroep een beroep kan doen op de commissie. 
Wij spreken elkaar in ieder geval over 3 maanden, na een half jaar, na 9 maanden en aan het 
einde van het project. Ik heb hen toegezegd mijn voortgangsrapportage met hen te delen.  

Als laatste punt bespraken wij dat er de mogelijkheid bestaat dat deelnemers wellicht ‘gekort’ 
gaan worden op hun uitkering als zij een dergelijke grote som gaan ontvangen. Ziggy Klazes 
wist zich een gemeentelijk project te herinneren waarin er zorg voor gedragen was dat een 
dergelijke maatregel niet toegepast was. Dat project zag het levenslicht onder de naam: 
“Minder regels, meer ruimte voor participatie.”.  Ziggy zegde toe e.e.a. in gang te zetten.  

In de nabije toekomst ga ik bijeenkomsten plannen met de hulpverleners die de 5 deelnemers 
hebben voorgedragen. Dit om met hen ‘the do’s and don’t’ te bespreken. Ook een 
bijeenkomst met de 11 coaches staat in de planning, alsook een bijeenkomst met beide 
groepen tegelijk.  

In overleg met de ethische commissie hebben we ervoor gekozen de redacteur van het 
Haarlems Dagblad niet uit te nodigen voor de bijeenkomst op 1 december 2017. Dit om te 
voorkomen dat er voor 1 januari 2018 berichten in de krant over THP gaan verschijnen.  
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Wij gaan de 5 deelnemers een maand de tijd geven om deze gebeurtenis een plek in hun 
leven te geven. In de maand december hebben zij voldoende tijd om te besluiten of zij met 
naam en toenaam in de krant genoemd willen worden.  

Morgen verder werken aan een overeenkomst met de deelnemers aan dit project. Een 
overeenkomst die zij mogen tekenen. Daarin worden een aantal voorwaarden beschreven 
voor deelname aan dit project. Ik heb hiertoe een formulier gekregen van het productieteam 
van TAP. Die ga ik aanpassen en geschikt maken voor THP.  

Nog twee nachten slapen. Ik ben vast nog iets vergeten. Morgen weer een dag.  

Was getekend, 29 november 2017, Rokus Loopik.  

1 december 2017 
Het was een hectische dag. Om 11 uur, een uur voor de officiële bekendmaking op het 
stadhuis, werd ik gebeld door D. Zij vertelde dat haar ‘kandidaat’ m.i.v. deze week een woning 
had gevonden en aldus niet meer in de doelgroep van het project zou vallen. Ik was het na 10 
minuten overleg met haar eens. Ik heb contact gezocht met JB en gevraagd of zijn cliënt nog 
beschikbaar was. Na een half uur wachten, bleek dat niet het geval. De verblijfplaats van zijn 
cliënt was onbekend.  
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Vervolgens ik heb ik de aanbrenger van de tweede kandidaat op de ‘reservelijst’ gebeld. Zij 
woont op een opvangadres in Haarlem.  

Een medewerker heeft er voor gezorgd dat deze kandidaat om 12.30 uur op het Stadhuis 
verscheen. Jur Botter had er zorg voor gedragen dat de Burgemeester en Wethouder-Zaal er 
spic en span uitzag. De grote tafel was opgediend met een geweldige lunch, koffie, thee en 
limonade. Het was een startbijeenkomst in etappes. Twee deelnemers waren iets verlaat.  

Het nieuws kwam goed aan bij de deelnemers aan THP. Er vloeiden tranen van geluk en tranen 
omwille van ‘oud zeer’. Voor sommige deelnemers was het een overweldigende mededeling, 
alsof ze een lot uit de loterij hadden gevonden.  

6 december 2017 
Vandaag is mij veel duidelijk geworden over wat de deelnemers hebben meegemaakt en welk 
onrustig vaarwater zij hebben moeten trotseren. Allen zijn onvoorwaardelijk geraakt door het 
aanbod van de Gemeente, sommigen ook nog verkerende in ongeloof over wat er in hun 
leven is voorgevallen. Het vertrouwen in hun medemens heeft ernstige ‘deuken’ opgelopen. Bij 
allen is er sprake van beschadigde relaties. Relaties met familieleden, hulpverleners, de wet, 
uitkerende instanties, huiseigenaren, woningcorporaties, ambtenaren, politie. Het is een 
onafzienbare lijst aan hick-ups, ’kinken in de kabel’.  

Het aanbod dat hun gedaan is heeft evenwel iets van dat wantrouwen weggenomen. Tim, met 
wie ik zojuist sprak, benoemde dat het hem er toe heeft aangezet zijn leven een positieve draai 
te geven. Hij is na vrijdag subiet aan het werk gegaan als schilder. Hij verkeerde 5 jaar van zijn 
leven in de gevangenis n.a.v. verschillende delicten.  

Hij wil vooruit en hoopt dat het geld hem gaat helpen. Hij heeft nu drie jaar een vriendin met 
wie hij binnen niet al te lange tijd wil gaan samenwonen. Zij heeft een sociale woning 
gekregen die zij nu samen aan het opknappen zijn. Een deel van het geld wil hij dan ook 
uitgeven voor het opknappen van haar woning. Hij vertelt dat hij in de Penitentiaire Inrichting is 
getest: ‘een persoonlijkheidstest’. Hij zou qua IQ iets onder het gemiddelde gescoord hebben. 
Dat heeft hem niet bezwaard. Hij heeft het geaccepteerd zoals het kwam. Aan het einde van 
het gesprek vraagt hij of het mogelijk is zijn eerste €1000 snel te kunnen krijgen. Hij beschikt 
niet over een uitkering. Van het geld wil hij de woning van zijn vriendin laten schilderen en hij 
wil wat te spenderen hebben met Kerst en Oud en Nieuw. Ik stelde hem voor een afspraak met 
Lisa Verdegaal in Amsterdam te maken. Hij heeft een schuldenlast van €10.000. Ongeveer 
€3000 aan belastingschuld, €2000 aan uitstaande boetes, telefoonrekeningen en uitstaande 
rekeningen. Hij beschikt niet over een postadres. Hij ziet er goedverzorgd uit en vertelt in het 
gesprek dat schijn soms bedriegt. Hij zegt dat zijn intelligentie hem soms in de weg zit. Ik 
vermoed dat ik die vaststelling met hem kan delen.  
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Hij oogt als iemand die zijn zaken voor elkaar heeft. De werkelijkheid is anders. Ik zie vooral 
een jongeman die maar moeilijk richting kan geven aan zijn leven. Hij wil graag een afspraak 
met Gerard Vermond. Ik zal Gerard en Lisa Verdegaal benaderen.  

Deze dag had ik tevens een gesprek met het echtpaar Thea en Henk. Het is een paar apart. Ze 
waren iets verlaat, omdat ze op hun post zaten te wachten, bij Stem in de Stad. Zij beschikken 
aldaar over een postadres. Het echtpaar bewoont een kamer in de stad. Een kamer waar zij 
€600 per maand voor betalen. Er is geen verwarming. De eigenaar van de huurwoning zou zelf 
onder bewind staan. Zij zwerven al jaren door Haarlem en Omstreken. Henk zegt dat hij een 
bekende figuur is in Haarlem en niet altijd in de meest positieve zin van het woord. Hij heeft 
met enige regelmaat conflicten. In dit gesprek krijg ik een niet aflatende stroom aan kritiek uit 
zijn mond te horen. Er zijn volgens hem betrekkelijk weinig mensen die zich hun lot 
aantrekken. Hij beschikt over een uitkering van €1040 per maand. Thea heeft geen uitkering. 
Zij kan niet goed aangeven waarom dat zo is. Veel verder dan grote ontevredenheid over ‘de 
bureaucratie’ kan hiervoor niet opgevoerd worden. Zij verblijven niet graag in het dak- en 
thuislozen-circuit. Het is een onveilige wereld en de conflicten liggen er om de hoek. Vijf 
dagen per week gaan zij beiden naar Actief Talent in de Phoenixstraat. Shirly en Rashid zijn 
daar hun contactpersonen. Nina Kienhuis is na het vertrek van Sanne hun nieuwe hulpverlener 
in Haarlem geworden. Thea vertelt dat ze twee dochters hebben, I. en K. De laatste en jongste 
woont in G., met de oudste hebben zij geen contact.  

Thea koestert de droom om dicht bij haar jongste dochter in G. te gaan wonen. Een groot deel 
van het verkregen geld zou ze daar ook voor aan willen wenden.  

In het gesprek krijg ik de indruk dat Thea vooral van goede wil is en graag een verbetering in 
hun omstandigheden wil bereiken. Henk blijft vooral hangen in verwijten over wat er allemaal 
niet werkt. Het lijkt mij dat een gesprek met Lisa in Amsterdam voor de hand ligt. Het zou goed 
zijn als er iemand een overzicht gaat maken van wat er allemaal aan schulden en boetes 
uitstaat.  Er zal een reden voor zijn, het zijn tenslotte twee mensen met een flinke 
gebruiksaanwijzing, evengoed, ik begrijp niet dat Thea geen uitkering heeft en dat zij niet op 
de wachtlijst staan voor een woning. Deze mensen leven al vele jaren aan de zelfkant van onze 
samenleving. Zij hebben winters op straat overleefd. Ik heb Thea toegezegd dat we serieus 
gaan kijken naar haar wens om in de buurt van G. te gaan wonen.  

In de ochtend ben ik naar de VP getogen om de twee moeders die in het project zijn 
opgenomen te bezoeken. Loutfia, hulpverleenster van beide dames was bij de gesprekken 
aanwezig. Beide cliënten mogen blij zijn met zo’n betrokken hulpverleenster. Zij heeft ook 
goed begrepen waar het in project om gaat. Een hulpverleenster die betrokken is en toch ook 
op ‘haar handen kan zitten’. Rita verblijft al 9 maanden met haar twee kinderen in het centrum. 
Zij bewonen met zijn drieën een klein kamertje waar drie bedden en een klein tafeltje in staan, 
met daarop een computerscherm. Beide kinderen zijn vandaag ziek en zijn ‘thuis’.  
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Zij geeft hoog op over haar kinderen en vertelt dat zij actief met haar meedenken over hoe zij 
hun leven kunnen verbeteren. Ook over het geldbedrag en wat daar mee te doen, heeft zij 
gesprekken met haar kinderen. Vooralsnog hebben zij besloten het geld voorlopig 
ongemoeid te laten, want er staat de verstrekking van een woning op stapel. De verwachting is 
dat die woning niet heel lang meer op zich zal laten wachten. Rita was in het verleden 
betrokken bij een auto-ongeluk. Haar echtgenoot is daarbij om het leven gekomen. Ze vindt 
het erg moeilijk om daar over te praten, wat we dan ook niet doen. Zij heeft het vertrouwen in 
veel mensen verloren. Rita is een prettige gesprekspartner. Ze is dankbaar voor wat haar is 
overkomen, het geld. Ze praat graag over wat zij allemaal meemaakt en koestert veel liefde 
voor haar kinderen. Die gaan voor haar voor alles. Ik heb afgesproken dat ik na 21 december 
weer contact opneem. Loutfia is heel beschikbaar en zal bij eventuele vragen contact met mij 
opnemen. Ik heb Loutfia vandaag een mail gestuurd met de vraag welke uitkeringen beide 
dames ‘genieten’, zodat ik contact op kan nemen met hun klantmanagers. Dit om te 
voorkomen dat ons aanbod in ‘de weg gaat zitten’. Het is niet de bedoeling dat zij gekort gaan 
worden op hun uitkering.  

Petra is een jonge vrouw van 30 jaar, met twee kleine kinderen (4 en 5). Zij verkeert momenteel 
in een echtscheidingsprocedure met een man uit B. die in S. woont. In de voorbije jaren 
woonde zij met hem in M. in een penthouse en reisden zij een jaar lang door B. Zij schetst een 
rijk leven, waarin voorspoed hun deel was. Uiteindelijk liep hun relatie op de klippen. Dit op 
basis van een groot verschil in levensstijl.  

Petra belandde uiteindelijk dakloos, met haar twee kinderen op Schiphol en vervolgens, 6 
maanden geleden, in de wachtkamer van de Wilhelminastraat.  

Sindsdien verblijft zij in deze opvang. Er is veel schaamte over wat haar is overkomen en over 
het feit dat ze in de opvang terecht is gekomen. Petra wil het geld dat ze gaat krijgen graag 
gebruiken om te ‘investeren’. Wat dat precies inhoudt kan ze moeilijk aangeven, maar ze hoopt 
dat bedrag door te speculeren te verdubbelen in de toekomst. Zij zou in de voorbije jaren ook 
geïnvesteerd hebben. Ze wil dus ook ruim de tijd nemen om na te denken over wat ze met het 
geld wil gaan doen. Alles voor een betere toekomst, zo stelt zij. Tijdens het gesprek vraagt zij 
of zij het geld ook aan mag wenden voor een volgende grote reis met haar kinderen. Ze heeft 
de wens om een rondreis door Australië te maken. Als ik haar vertel dat zoiets in het 
projectjaar niet kan, vraagt zij of dat ook over twee jaar mogelijk zou zijn? 

Loutfia laat mij na het gesprek weten dat zij de mogelijkheid dat mevrouw uit de opvang 
vertrekt niet onmogelijk acht. Zij denkt dat Petra iemand is die heel makkelijk van haar 
problemen wegloopt. In het gesprek vermoed ik een groot onvermogen bij deze vrouw om 
richting aan haar leven te geven. Zij is beïnvloedbaar. Haar plannen klinken weinig doordacht 
en in zekere zin ‘kinderlijk’. Er schuilt leed achter haar ogen. Ook met haar kwam ik overeen dat 
ik na 21 december weer contact met haar opneem.  
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Tot die tijd heeft zij voldoende mogelijkheid om met Loutfia haar situatie te bespreken. Bij 
vragen weten zij mij beiden te vinden.  

Ralph. Dat is een man die ik al lange tijd ken en ik was dan ook verheugd dat hij is uitgekozen. 
Hij is een cliënt van Gerard Vermond. Het Living Museum kent hij ook. Hij is er een aantal keren 
geweest. Hij is dakloos en slaapt in de nachtopvang. Hij staat onder bewind. Dat heeft hij zelf 
aangevraagd. Met Merel Visser heb ik inmiddels ook contact gehad. Zij is blij en kent Ralph als 
een verstandige man die goed nadenkt over wat hij met het geld aan wil vangen. Ik heb met 
haar afgesproken dat we contact blijven houden, ook over het verloop van het storten van het 
geld. Ik verwacht dat dat einde december plaats zal gaan vinden. Ralph wil wellicht een reis 
naar familie in Australië ondernemen. Anderzijds hoopt hij ook weer over een woning te 
kunnen beschikken. Daar kan hij het geld dan ook goed voor gebruiken. Ik denk dat de 
noodzaak van contact met één van de coaches van the Haarlem Project momenteel niet erg 
hoog is. Ik zal Ralph evengoed een aanbod doen en een advies geven met 1 van de coaches 
contact op te nemen. Ik denk dat het goed is als hij regelmatig met iemand kan spreken en 
ontmoeten.  

Op 6 december had ik contact met twee ambtenaren van de gemeente en Henk Esselink, mijn 
opdrachtgever. Het onderwerp: de uitkeringen die mensen ‘genieten’ en het zorg dragen voor 
het feit dat mensen niet gekort gaan worden omdat ze deze ‘prijs’ hebben gewonnen. Ik ga de 
namen van de klantmanagers van mensen met een bijstandsuitkering opvragen en contact 
opnemen. De namen zal ik tevens doorgeven aan de gemeente.  

Zij gaan er zorg voor dragen dat mensen ‘uit de wind’ gehouden worden. Daarnaast is er de 
voorwaarde dat mensen ‘kansspelbelasting’ moeten gaan afdragen over het bedrag dat zij 
gaan krijgen.  

Henk Esselink gaat een fiscalist raadplegen om te kijken hoe we kunnen voorkomen dat de 
deelnemers zelf die 29% moeten gaan afdragen.  

7 december 2017 
Telefonisch contact gehad met Jessica Hoogenboom van het Straatjournaal. Zij zal Thea 
morgen gaan interviewen voor het januari-nummer. Jessica belt met Heidi, onze Haarlem 
Project Fotograaf. 

Contact gehad met de bewindvoerder van Ralph. Een erg aardige vrouw, die blij was met mijn 
toenadering. Zij stuurde mij later de gegevens van de klantmanager van Ralph.  

Contact gezocht met Albert Keevel, coach van the Haarlem Project. Ik ga hem morgen 
koppelen aan Thea en Henk en Tim. Tijdens mijn afwezigheid zal hij contact onderhouden met 
deze mensen.  
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Op 8 december 2017 had ik een gesprek met Thea en Henk. Beiden willen nog steeds 
meewerken aan een interview met het Straatjournaal. Ik heb Jessica Hoogenboom en Heidi 
uitgenodigd na dit gesprek het interview af te nemen. Volgende week woensdag is de 
deadline voor het artikel. Jessica stuurt mij het artikel nog ter beoordeling op. Ook Albert 
Keevel heb ik uitgenodigd bij dit gesprek aanwezig te zijn. Thea ondertekende vandaag de 
aangepaste overeenkomst, met de vermelding dat er wellicht kansspelbelasting betaald moet 
worden. Ik heb haar medegedeeld dat Henk Esselink aan het onderzoeken is of we daar onder 
uit kunnen. Zoals eerder gezegd, Thea heeft geen uitkering. Ter plekke hebben wij gebeld met 
Lisa Verdegaal, de budget coach uit Amsterdam.  

Albert gaat aankomende vrijdag met beide echtelieden naar Amsterdam voor een afspraak en 
inventarisatie van de schuldenlast, alsook de mogelijkheid tot het aanvragen van een uitkering. 
Alan zal ook met Albert meegaan. Het leek mij goed dat Alan bij Albert aan kan haken, zodat 
hij ook van dit project en het contact met de deelnemers kan leren. Ik heb Thea vanochtend 
weer €200 uitbetaald, voorgeschoten van mijn zakelijke rekening. Zij had er op gerekend dit 
weekeinde haar jongste dochter in G. te kunnen bezoeken. Dat kan nu doorgang vinden. Het 
doel voor dit komende jaar blijft vooralsnog ‘wonen in G’. Albert gaat kijken of hij via de 
wethouder contacten kan opdoen in G. die ons wellicht kunnen helpen. Overigens, stel dat we 
een woning vinden voor dit echtpaar, dan is het onwaarschijnlijk dat Thea recht heeft op een 
uitkering. Dit omdat Henk al over een uitkering beschikt.  

Het was een goed gesprek met beide echtelieden, positief, opbouwend, direct. Albert and 
Alan gaan vrijdag met ze op stap.  

Daaropvolgend sprak ik Tim. Hij was ook nu op tijd. Hij had gehoopt nu over €1000 te kunnen 
beschikken. Hij vond het geen probleem dat het nog even gaat duren voordat er geld is.  

Tim woont momenteel in een pand waar volgens hem drugs verhandeld worden. Er hangt de 
hele dag een ammoniaklucht. Hij heeft er een kleine kamer en wil er graag weg. Ter plekke bel 
ik met Gerard Vermond, die heeft vandaag inloopspreekuur. Tim kan er langs, op de 
Wilhelminastraat en dan plaatsen ze hem waarschijnlijk in de winteropvang.  

Albert en Alan gaan vrijdag ook met Tim naar Lisa in Amsterdam. Er is bij Stem in de Stad een 
loket voor jongeren, echter, na ruggespraak met Lisa, wil Lisa toch graag met hem aan de slag. 
Zij denkt dat ze iets sneller voor hem zijn zaken op de rit kan krijgen. Tim gaat akkoord. Albert 
heeft met hem kennisgemaakt en behalve vrijdag, zal Albert midweeks ook met Tim gaan 
lunchen. Dit om Tim meer aandacht te geven dan gewoon is voor hem. Hij is denk ik een 
jongeman die mensen nodig heeft die hem kunnen helpen zijn leven richting te geven. Hij is 
iemand die zich door mensen met kwaad in de zin makkelijk op sleeptouw laat nemen. Hij 
heeft de overeenkomst getekend. Ik heb er alles wat met (social)media te maken heeft, 
uitgehaald.  
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Later ga ik naar de Wilhelminastraat voor een ontmoeting met Ralph. Ik check evenwel aan de 
balie of Tim zich daar heeft gemeld. Dat blijkt niet het geval te zijn. Er wordt mij verder gemeld 
dat de hele opvang vol zit en dat er niemand meer bij kan. Ik besluit daarom Tim maar niet 
meer te bellen vandaag.  

In het korte gesprek met Ralph besluit hij dat hij de overeenkomst niet wil tekenen zolang niet 
duidelijk is of hij op zijn uitkering gekort gaat worden en of hij kansspelbelasting moet gaan 
betalen. We komen overeen dat ik dit zal melden aan mijn contacten bij de gemeente en Henk 
Esselink. Ralph ziet niet af van deelname, maar wil met deze keuze toch een duidelijk 
statement maken. Ralph is zeer blij met het aanbod van de gemeente en is van goede zin. Hij 
wil er zijn leven echt mee op een hoger plan zien te krijgen. Hij heeft een hele goede band 
met Gerard Vermond, dus er is in de 10 dagen dat ik in het buitenland ben niet een grote 
noodzaak andere coaches van the Haarlem Project te zien of te spreken. Hij gaat kijken of hij 
overdag bij Actief Talent aan de slag kan. Ralph verblijft momenteel in de nachtopvang VP. 
Ralph weet mij te vinden via ‘whatsapp’ of mail.  

Ik heb in de middag een brief geschreven aan mijn contactpersonen bij de gemeente, aan 
Henk Esslink en de namen van de klantmanagers van de Dienst Werk en Inkomen 
doorgegeven. Zij hebben daarop meteen gehandeld en contact gezocht met die 
klantmanagers. Zij gaan voorkomen dat mensen gekort gaan worden op hun uitkering.  

Dat las ik althans uit hun bericht op. Het was een hoopgevend bericht. De kansspelbelasting, 
dat wachten we nog even af.  

Ik had telefonisch contact met de bank van Stichting de Mot, de ABN/AMRO.  

Mijn aanvraag via internet was nog niet behandeld. Gelukkig kon ik telefonisch de rekening 
ook nog eens aanvragen. Binnen 4 uur was het geregeld en beschikken we nu over een 
bankrekening waarop het geld van de Gemeente gestort kan worden.  

Ik verwacht dat ik volgende week een bankpas toegestuurd zal krijgen. Ik zal dit nieuws tot 
zeker 21 december niet melden aan de deelnemers. Dat is de dag dat ik terugkom uit 
Moldavië. Tot die tijd hebben de deelnemers om na te denken over wat ze allemaal met dit 
geld willen aanvangen. Behalve Thea en Tim, willen de andere deelnemers het geld voorlopig 
‘parkeren’. Bij deze laatste twee wil ik over een ‘derden-pas’ kunnen beschikken, zodat ik ‘mee 
kan kijken’ op hun bankrekening. Dit om er zeker van te zijn dat het geld niet aan onzinnige 
zaken uitgegeven wordt. Mijn intuïtie zegt mij dat we met Tim het meest te stellen krijgen. Hij 
laat niet het achterste van zijn tong zien. Ik ben er van overtuigd dat hij van goede wil is, maar 
hij verkeert in kringen die voor een jongeman van zijn leeftijd weinig goeds voorspellen.  

Wordt vervolgd. 
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23 december 2017 

Tim, die wil niet in de krant of op social media, maar deze foto mocht ik dan toch van hem 
nemen.  

Gisteren was ik een ochtend met hem op stap. 
Want Tim, die heeft een postadres nodig. Dus, 
eerst naar Stem in de Stad. Die stuurde ons naar 
het BCT (Brede Centrale Toegang) op de 
Wilhelminastraat, voor een aanmeldingsformulier. 

-Om aan een postadres te komen, moet u kunnen 
aantonen dat u in Haarlem en Omstreken verblijft. 

-Maar ik wil wil niet in de nachtopvang slapen. Daar 
voel ik mij niet veilig. 
-Als u maar kunt aantonen dat u op straat slaapt of 
op een tijdelijk adres. 
-Maar ik wil niet meer op adres wonen waar ik de 
afgelopen weken geslapen heb, want daar komen 
mensen die dingen doen die niet goed zijn.  

Het is bijna Kerstmis en ik kan gelukkig met de 
feestdagen bij mijn vriendin in haar woning verblijven. Dat is helaas niet in Haarlem. 
-In dat geval kunnen we je nu niet helpen, hoe graag ik dat ook zou willen. Je moet echt kunnen 
aantonen dat je in Haarlem verblijft. 

We gingen weer terug naar Stem in de Stad. Daar spraken we af dat we volgende week 
woensdag met een maatschappelijk werker kunnen spreken. 

We lopen wel meer tegen dit probleem aan. Misschien kunnen we een 'truck' bedenken. Hij is 
niet de enige voor wie iets bedacht is. 

Die 'truc', die hebben we inmiddels bedacht, na een telefoontje met mijn Haarlem Project 
Opdrachtgever, de gemeente Haarlem. Gelukkig is iedereen bereid mee te denken. Op alle 
niveau's. Want, ja, er is nog een probleem dat we moeten tackelen. 

De Kansspelbelasting. Over het bedrag dat de 5 geluksvogels hebben gekregen moet 
belasting betaald worden. Dat is de volgende horde die we gaan nemen. De weg terug, naar 
herstel, gaat niet over geplaveide wegen. 

Evengoed. 
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Tim, die viert Kerst met zijn geliefde. Met haar samenwonen is (nog) geen optie, want dat heeft 
weer repercussies voor haar woon- en financiële situatie. Hij slaapt de komende dagen waar 
het veilig is. In de 'armen van de liefde'. Daar heb je geen 'truc' voor nodig. Dat is de echte 
wereld. Die kun je voelen. 

26 december 2017 

Ik houd van feel-good-stories. Op de valreep van 2017. 

Die kerel, eerste van links, dat is Alan 
Fernando Bunsee. Hij was 1 van de 5 
deelnemers in the Amsterdam Project. Hij 
komt van ver. En dan doel ik vanzelfsprekend 
op alles wat er mis kan gaan in je leven. Als 
je spreekt vanuit een zeker 
'slachtofferschap'. Als je geleefd wordt door 
iets wat op bepaalde momenten in je leven 
groter is dan jijzelf. 

Net zoals bij al die andere deelnemers had the Amsterdam Project, dus Beau en zijn team, een 
forse impact op zijn leven. 

Het duurde even voordat de metafoor achter de donatie, namelijk ongebreidelde compassie 
en mededogen, bij hem indaalde. Evengoed, Alan pakte die kans toch met beide handen aan. 

Nauwelijks een jaar later maakt Alan deel uit van the Haarlem Project, als 1 van de coaches van 
de 5 nieuwe deelnemers. 

*Volgend jaar gaat hij de opleiding 'Ervaringsdeskundige' van Howie the Harp (Pameijer), 
afronden. Mede dankzij Natalie Bunschoten-Nootenboom. 

*Alan viert Kerst, net als wij, in de schoot van zijn (schoon)familie. 

*En gisteren, alsook vandaag hadden we contact met deelnemers aan the Haarlem Project. 
Omdat dat nodig was. 

Alan weet dat als geen ander. 

OK, hij heeft nog een weg te gaan. Net als wij allen. Evengoed. Ik ben trots op hem. Op wat hij 
bereikt heeft. Op eigen kracht. With a little help from some (new) friends. 
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Dat zie ik als 'the core' van ervaringsdeskundigheid en het 'uitbaten' daarvan. Dat je een 
levend voorbeeld voor anderen kunt zijn en dat je net als Alan, in een jaar tijd besluit om 
spreekwoordelijke zevenmijlslaarzen aan te trekken en geweldig kunt groeien. En dus met 
jouw nieuw verworven (zelf)kennis andere mensen kunt helpen. 

Ik hoorde hem tijdens de eerste bijeenkomst van the Haarlem Project aan alle betrokkenen 
uitleggen waar deze innovatieve aanpak van dakloosheid over gaat. Ik leerde van hem wat je 
allemaal in een jaar tijd kunt leren, met de juiste support. 

The Amsterdam Project. The Haarlem Project. They are (feel)good stories. Money First. Housing 
First. Community First. It saves lives and money. It's that simple. 

30 december 2017 

Gisteren met Alan Fernando Bunsee en Tim koffie gedronken bij Stem in de Stad. De service is 
daar geweldig. En dan komt de koffiedame ook nog bij je aan tafel zitten voor een goed 
gesprek. Volgens Alan is dat wat een mens nodig heeft als je in onrustig vaarwater verkeert.  

I can't agree more. 

Vanochtend, zaterdagochtend, koffie gedronken in de stad met Thea op de Grote Markt. Daar 
is de service al niet minder. Vooral als het gesprek wat je hebt over het maken van de juiste 
keuzes in je leven gaat. Dat maakt je dag. 

Mijn broer, Hans, gepensioneerd straatagent uit Spangen, Rotterdam, die weet alles van het 
straatleven. Gisteren dronk ik koffie met hem, op het strand (zie foto).  

Dat maakt de feestdagen dan wel weer bijzonder. Ontmoetingen met dierbaren en je hebt het 
ergens over. Geen prietpraat. 

Nog even en dan hebben we de jaarwisseling ook maar gehad. Voor mensen die van alles 
hebben meegemaakt, mag die dag snel voorbijgaan. En dan volgend jaar, overmorgen, met 
volle vaart vooruit. Richting herstel en burgerschap. In een huis en een community, bij 
voorkeur. Check. 
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The Haarlem Project- Update - 2 januari 2018 - Haarlem 

Vandaag stonden Tim en ik op de wachtlijst voor het spreekuur bij Stem in de Stad te Haarlem. 
In de hoop een postadres voor hem te bemachtigen. Dat blijkt helaas niet mogelijk, want Tim 
verblijft tijdelijk bij zijn vriendin. En die woont buiten Haarlem. Voor een postadres moet hij 
zich twee weken in Haarlem vestigen. In de opvang of onder een boom. Tim verdraagt het 
idee niet dat hij met 3 mensen van verschillende pluimage op een kamer moet slapen. "Het 
stinkt er heel erg, ik vind het vies." Een boom is nog onverdraaglijker en natuurlijk geen optie. 
Inschrijven bij zijn vriendin is onmogelijk. Die willen we niet in de problemen brengen. 

Alan Fernando Bunsee die ontwikkelt zich met de dag tot een Haarlem Project wondercoach.  

Vanavond, toen ik met de auto onderweg was naar de nachtopvang VP, belde hij met de 
mededeling dat hij een postadres in Mokum voor Tim kan regelen. Binnenkort gaat hij met Tim 
naar Lisa Verdegaal, ook al zo'n creatieve en flexibele (budget)coach. Of ik hem daartoe 
toestemming geef?! Pff. Alsof ik daar tegen zou zijn. 

Hij is hard op weg een hele goede hoopverlener te worden. Hij is niet alleen pro-actief: hij 
komt na een paar telefoontjes ook nog eens met een weloverwogen plan. Vervolgens streeft 
hij naar consensus. Daar kun je als co-coach alleen maar van dromen. 

Tim vertelde mij vandaag dat hij heel erg blij is dat the Haarlem Project in zijn leven is 
gekomen. "Het kwam precies op tijd. Ik was bezig met zaken die niet goed voor mij waren. “Ik 
had op een hele andere plek gezeten dan de wachtkamer van Stem in de Stad." Nog een hele 
goede reden om geen gehoor te geven aan de voorwaarden voor een postadres. Als je 
eenmaal in het daklozen-circuit terecht gekomen bent, dan kom je er maar moeilijk weer uit. 

Vanavond was ik te gast bij twee andere deelnemers. Rita die wil niet in het nieuws. Ze wist wel 
te vertellen dat ze van haar eerste geld cadeau's had gekocht voor haar 5 kinderen, waaronder 
een felbegeerde Ipad. Ze was naar de kapper geweest en droeg een prachtig, modern kort 
kapsel. Verder had ze haar oog laten vallen op een paar schoenen van €50 en een horloge van 
€100. Die heeft ze nog niet aan durven te kopen. Bij het afscheid vertelde ze dat ze een deel 
van haar geld had gebruikt om cadeau's te kopen voor andere mensen in de opvang. Ook 
heeft ze voor die mensen boodschappen gedaan en gekookt. Zo doen mensen dat. Mensen 
die in hetzelfde schuitje zitten. Mensen met weinig geld delen meer en beter. 

                                                                                                                                                                          
Petra, die liever ook geen exposure wil, die belde mij vanavond en vertelde dat ze de 
feestdagen bij haar moeder heeft doorgebracht. Het is wonderbaarlijk. Dit project raakt levens, 
op diverse wijzen. Alan die zich na jaren met zijn moeder en oma herenigd heeft. Thea die de 
Kerst bij haar dochter gevierd heeft.  
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Tim, die zijn schoonfamilie op allerlei lekkernijen en fijne feestdagen getrakteerd heeft. En Rita, 
die mensen in de opvang fêteert op cadeau's en een maaltijd. 

Ralph, die wilde wel op de foto. Voor het eerst. Over 
hem ga ik nog niets schrijven. Ik ga hem in contact 
brengen met het Haarlems Dagblad. Die gaan een 
artikel over hem schrijven. Dat lees je dus later. 
Vanmiddag was hij net weg, toen ik hem wilde 
bezoeken. Hij had met een andere vrijwilliger de 
opvang schoongemaakt. 

Dat rode hoofd van mij, die heb ik opgelopen in de sportschool. Waar ik een paar uur 
verpoosde voordat ik vanavond terugreed naar de opvang en Ralph ontmoette. 

Vandaag, 2 januari 2018, verscheen er ook een prachtig artikel in de nieuwe straatkrant 
( Redactie Straatjournaal) van Haarlem (tekst: Jessica Hoogenboom, foto's: Heidi Borgart). Ik 
heb er een paar foto's van gemaakt, maar die geef ik vanzelfsprekend maar deels prijs. Kom 
morgen naar Haarlem en koop die krant op straat (zie foto stadskaart!). Dat gaat mensen 
helpen. 

Daarom nog maar eens het artikel van een jaar geleden, over the Amsterdam Project. Als 'cliff 
hanger'. Want dat dit een toffe en effectieve methode is, dat moge duidelijk zijn. 

The Amsterdam and Haarlem Project provoke Miracles. It's that simple. 
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3 januari 2018 

Vandaag kwam Ralph naar de Living Museum in Bennebroek. Albert Keevel, die ik met teksten 
op zijn website aan het helpen was,  kwam deze dag al een uur eerder binnenlopen. Het stelde 
ons in de gelegenheid een goed en leuk gesprek met Ralph te hebben.  Het Haarlems 
Dagblad gaat een artikel schrijven over Ralph.  

Tijdens dit gesprek bellen we met Arthur, de journalist en Inge, de fotograaf. Morgen gaat ze 
foto’s schieten in de nachtopvang, VP. Maandag gaat het interview plaatsvinden.  

Na het gesprek liep Ralph nog een tijdje rond in the Living 
Museum. Ik ‘betrapte’ hem er op dat hij zachtjes stond te 
huilen. Hij vertelde dat het tranen van geluk waren.  

Wij hadden ook telefonisch contact met Henk, de echtgenoot van Thea. Hij was de afgelopen 
weken niet in goede doen. Hij was nachtenlang op stap. Thea kon dan niet zeggen waar hij 
was. Een paar dagen geleden had ze een goed gesprek met hem.  

Ze kon mij nog niet vertellen waarom het nou zo slecht ging met hem. Volgens haar had het 
een opening gegeven.  

Het echtpaar wil niet dat er mensen langskomen in de kamer die ze huren. Het is in zeer 
slechte conditie. Op Oudejaarsdag was de eigenaar ongevraagd hun kamer binnengelopen 
en had de huur opgeeist. Volgens Albert slapen ze met de ramen open, uit angst voor 
koolmonoxidevergiftiging. Er zou een geiser open en bloot hangen in de kamer.  

We gaan beiden morgen spreken. Lisa Verdegaal heeft ze kort geleden als woningzoekend 
ingeschreven. Volgens Albert staan er heel veel seniorenwoningen leeg in Haarlem. We gaan 
morgen een poging doen.  
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The Haarlem Project - een Productieve 

Update - 4 januari 2018 

Albert, Thea, Henk en ik beleefden een hele productieve 
ochtend bij Actief Talent in Haarlem (http://
www.actieftalent.nl). Wat een prachtig project trouwens! 

Thea en Henk zijn nu ingeschreven voor een seniorenwoning. 

Morgen hebben we een afspraak bij het Pit-stop Hotel van 
Roads. Grote kans dat Henk en Thea daar de volgende 6 
weken kunnen verblijven, in afwachting van een woning. Zij 
hebben een kamer beschikbaar. 

Vanmiddag gaan ze naar een arts bij Stem in de Stad. Voor de 
broodnodige bloeddruk-check-up. 

De zorgverzekering van Thea is online weer opgestart, met behulp van Nikki van het Zilveren 
Kruis, via de chat-service. Wat een geweldige tool en wat een service! Nikki made our day.  

Ik plaats er later nog een Tweet over, gericht aan het Zilveren Kruis en over de sublieme 
service. Ik krijg antwoord.  

5 januari 2018 

Thea, Henk en ik melden ons bij het Pit-stophotel aan de Wilhelminastraat. De intaker is te laat 
en komt uiteindelijk helemaal niet opdagen. Dat gold overigens in eerste instantie ook voor 
Henk. Althans, zo leek het.  

Hij stuurde mij een bericht, vroeg in de ochtend, met de mededeling dat hij niet meer mee 
wilde werken, want zijn foto staat, ondanks dat hij had aangegeven dat niet te willen, in het 
Straatjournaal. Ik was in de veronderstelling dat de journalist en de fotograaf hem om 
toestemming hadden gevraagd. Klaarblijkelijk en naar zijn mening is dat niet gebeurd. 

Hij stuurde Albert meerdere berichten hierover, waaronder onderstaande.  

“Stop die €10.000 maar in een donker gat.” 

Henk was in de nacht vertrokken uit de kamer die zij beiden huren. Thea kon hem in de 
ochtend niet vinden in de stad. Uiteindelijk, om 09.45 uur, vond ze Henk en zegde hij toe naar 
de intake te zullen gaan.   

Rokus Loopik �25

http://www.actieftalent.nl
http://www.actieftalent.nl


The Haarlem Project 1 september 2017

We hadden een goed gesprek in het hotel. Henk kan zich heel voorkomend gedragen. Hij 
verontschuldigde zich voor het feit dat hij wat nors was. Hij slaapt al weken heel slecht, 
hetgeen zeer voorstelbaar is, gegeven de kamer die zij bewonen. Zij kunnen tot een maximum 
van 6 weken in het hotel verblijven. We besluiten het week voor week te bekijken. 

6 januari 2018 

In de ochtend plaatst Thea een bericht op FB waarin ze meldt dat ze geweldig geslapen 
hebben. “Henk heeft ook doorgeslapen.” Op zaterdagmiddag, 16 uur, fiets ik naar het hotel 
om de rekening voor de komende week te betalen. We drinken thee en praten met andere 
gasten in het hotel. Thea is gelukkig en Henk ziet er stukken beter uit. Zijn stemming is 
opperbest. Ze zijn blij met hun verblijf en de drie maaltijden per dag. De keuken is er erg goed.  

Ik spreek Alan en Albert dagelijks over de voortgang in de levens van Ralph, Thea, Henk en 
Tim. Alan gaat aankomende maandag met Henk naar de rechtbank. Hij moet voorkomen voor 
een zaak waarvoor hij al twee weken ‘gezeten’ heeft. Alan heeft gisteren met de advocaat 
gebeld en de advocaat op de hoogte gesteld van the Haarlem Project.  

Ook heeft Alan een site gevonden waarop anti-kraak-woningen in Haarlem en Omstreken 
aangeboden worden. We gaan daar de komende week verder naar kijken.  
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Thea verzocht mij vanmiddag om €50 over te maken naar haar dochter in G. Om onduidelijke 
redenen heeft zij momenteel geen geld meer. Thea vraagt mij herhaaldelijk om niet in te gaan 
op verzoeken van Henk om geld te storten. Volgens haar heeft hij geen benul van geld. Henk 
heeft dat overigens nog niet 1 keer gedaan. Hij laat geldzaken graag aan Thea over. “Ik krijg af 
en toe een tientje toegestopt.” 

Ook voor Tim gaan we de markt van anti-kraak-woningen verkennen. Dat zou de simpelste 
manier zijn om aan een postadres voor hem te komen.  

De Tussenstand 

Ralph en Petra hebben tot op heden geen geld gevraagd. Zij staan beiden op de €200 die zij 
kregen bij de start van het project. Ralph staat op €3200, van welke zij tot nu toe €900 heeft 
uitgegeven. Eerder in dit verslag kun je oplezen waar zij dat aan uitgegeven heeft. Tim heeft 
het meeste van zijn geld uitgegeven aan het opknappen van de woning van zijn vriendin. Hij 
heeft tot nu toe  €300 aan zichzelf uitgegeven. Ik heb met Tim nu afgesproken dat ik €150 per 
week op zijn rekening stort. Hij heeft in totaal €1850 gekregen.  

Thea en Henk staan op €1370. O. heeft de ‘broek’ aan. Zij houdt de hand op de knip.  
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Ik ben tevreden met de huidige tussenstand. Alle deelnemers reageren zeer positief op het 
aanbod en de coaches. Tot nu toe zijn vooral Alan, Albert, Lisa en Rokus ingeschakeld. De 
communicatie onderling is zeer goed. Wij vullen elkaar goed aan. Er is een goede ‘klik’ met de 
deelnemers. Ik ben er heel opgetogen over. Ik denk dat de Haarlem Project veel effect gaat 
sorteren. Het raakt niet alleen de deelnemers, ook alle mensen in hun systeem en netwerk 
profiteren van de huidige voorspoed en motivatie van de deelnemers om stappen te maken. 

Volgende week staan de website en het onderzoek op mijn agenda. Daar moet een start mee 
gemaakt worden. Petra komt terug van kerstreces. Ik heb afgesproken haar te bezoeken in de 
VP.  

Thea en Henk gaan op zondagmiddag naar het Frans Hals Museum. Ik kijk vanuit mijn huis op 
de achtertuin van het Frans Hals. Ik heb beloofd even te komen. Zij hebben gratis 
toegangsbewijzen op de kop getikt. Thea weet dat er in dat museum een poppenhuis staat.  

Ze is er dol op.  

14 januari 2018 
Being a participant of the Haarlem Project normalizes your life in various ways. We people tend 
to think 'big', when thinking about Recovery. The thing is, Recovery is often in details, it can be 
very simple. For instance: when you have lived out on the streets for a decade, or in sleazy 
apartments, where they make you pay too much money for nothing and lousy circumstances, it 
can be a mayor experience to vacuum clean your own hotel bedroom. Or refresh the bed 
linnen, after years of living in miserable circumstances and conditions.  

This was an early morning message and conversation, with Alan Fernando and O, one of our 
Haarlem Project participants, it made my day. 

Quote - Een email van Lisa Verdegaal 

Hoi Rokus, Alan en Albert, 

Ik heb net belastingaangifte voor Henk en Thea gedaan over 2016 en 2014. 2015 en 2013 
waren al eerder gedaan. 

Ze krijgen EUR 1458,- terug ! 

Daarna gebeld met de belastingdienst om te vragen of er nog aanslagen openstaan waarmee 
dat bedrag wordt verrekend. 

Er staat nog een restbedrag te betalen inkomstenbelasting open van EUR 61,-. 
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Er staan nog drie bedragen open voor zorg- en huurtoeslag met een totaalbedrag van EUR 
178,-. 

Waarschijnlijk wordt dat verrekend maar dan blijft er nog ruim EUR 1200,- over. Het kan drie 
maanden duren overigens voordat het terug komt. 

Ik heb ook ingelogd bij UWV om te kijken of er al nieuws is over de aanvullende uitkering die ik 
heb aangevraagd op 15 december maar er was nog niets bekend. 

Groet, Lisa 

Unquote  

Wetenswaardigheden en Vorderingen  

*Henk en Thea gaan hun tweede week van het verblijf in het Pitstophotel in. Zij zijn heel 
tevreden met hun verblijf daar, alsook de mensen die er werken.  

Er hebben zich geen problemen voorgedaan. Ze zijn van vol-pension naar half-pension 
gegaan. Overdag eten ze een warme maaltijd bij Actief Haarlem, een centrum waar ze 
dagelijks naartoe gaan.  

*Er is via Lisa een postadres aangevraagd voor Tim in Amsterdam. Een eventuele toekenning 
zal binnen twee weken bekend worden. Tim verblijft nog steeds op het adres van zijn vriendin. 
Hij heeft twee sollicitaties gedaan. Als Tim een postadres krijgt, dan ziet Alan mogelijkheden 
om hem via het uitzendbureau van een vriend aan het werk te krijgen op uitzendbasis. 

*Er verscheen een artikel over Ralph in het Haarlems Dagblad. Inge Kaagman maakte daarvoor 
de foto’s. Ralph heeft behalve de €200 die hij bij de start van het project kreeg nog geen euro 
uitgegeven. Hij parkeert het geld graag voor toekomstige ontwikkelingen, zoals het verkrijgen 
van een woning.  

*Heidi Borgart heeft aangegeven vooral foto’s te maken voor de artikelen die het 
Straatjournaal in de komende maanden gaat maken.  

*Een verdeeldheid-zaaiend bericht van het Haarlems Dagblad heeft ertoe geleid dat 
wethouder Jur Botter heeft toegezegd dat de deelnemers geen belasting over het 
gedoneerde bedrag hoeven te betalen. Als dat toch noodzakelijk mocht zijn, dan zal de 
gemeente Haarlem dat voor haar rekening nemen. Hulde.  

*Henk Esselink van de Gemeente Haarlem is op zoek naar een jurist die helderheid kan 
brengen in de belastingvragen die wij hebben.  
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*Alan en Jessica van het Straatjournaal zijn met Thea en Henk mee geweest naar een 
rechtszitting over uitstaande boetes. Op de vraag welke functie Alan vervult in het kader van 
de Haarlem Project, stelde hij dat ‘ervaringsdeskundige’ “toch geen vak is?!”. Alan heeft de 
rechter uitgelegd welke weg mensen moeten afleggen om dat vak te mogen uitoefenen.  

*Rokus maakte €400 over aan Tim omdat zijn ‘oude huurbaas’ €400 achterstallige ‘huur’ 
opeiste voor de bewoning van een kamer in een pand waarvan de activiteiten die daar 
gepleegd worden het daglicht niet kunnen verdragen. Die huurbaas meldde zich bij de vader 
van Tim. 

*Rokus schrijft in op een aantal sociale huurwoningen voor Thea en Henk (seniorenwoningen).  

*Henk merkt in een gesprek in Actief Talent op dat mensen in de stad nu ‘anders op hem 
reageren’. Hij werd deze week staande gehouden door een politieagent. Die vroeg 
geïnteresseerd hoe het met hem ging. “Vroeger, toen ik nog geen deel uitmaakte van the 
Haarlem project, stelden ze hele andere vragen aan mij.” Rokus en Thea merkten op dat hij 
vooral mag genieten van zijn nieuwe rol en situatie.  

Dat is Henk nog niet echt gegeven, maar ik zie dat er een verandering in zijn gedrag merkbaar 
is. Hij is minder negatief en hij refereert minder aan alle nare ervaringen in zijn verleden.  

*Rokus is naar Utrecht gereisd voor een gesprek met Hans Kroon en Christien Muusse van het 
Trimbos Instituut. Zij zijn zeer geïnteresseerd in de mogelijkheid van het koppelen van 
onderzoek aan the Haarlem Project. Rokus stuurt hen het onderzoek uit London, alsook de 
voortgangsrapportage. Rokus benadrukt het belang van het weergeven van de subjectieve 
verhalen van de deelnemers aan het project, naast het vergaren van feiten. Hans Kroon zal 

nadenken over het prijskaartje dat aan een dergelijk onderzoek hangt.  
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19 februari 2018 

Rita heeft door noeste arbeid van Loutfia van HVO/Querido een woning toegewezen 
gekregen.  

Het betreft een prachtige 4-kamer-flatwoning in SW. Middels een oproep op FB (260 likes!) 
hebben zich vrijwilligers opgegeven die willen meewerken om haar woning woon-klaar te 
maken.  

Nico heeft een eigen klusbedrijf en zegde zijn volledige medewerking toe. 

In de week van 12 februari heb ik de noodzakelijke stappen ondernomen om met de 
werkzaamheden te beginnen. Ik schafte bij de Karwei alle verfbenodigdheden aan en Nico 
toog naar de nieuwe woning om alle benodigde machines aan te leveren.  

Bij Jeroen van de Laminaat Outlet NL in de Waarderpolder schaften wij 85 vierkante meter 
vloerdelen aan en dat alles tegen een sterk gereduceerde prijs.  

Eenmaal op de afgesproken 
dag, met alle vrijwilligers en 
klussers in de woning 
aangekomen, maakten we een 
plan de campagne. Het bleek 
iets meer werk dan een 
projectleider met twee 
linkerhanden voorzien had. Nico 
en zijn schilders-maat schatten 
deze opdracht op 1 week en 
€2000.  

Daarvoor werd dan wel de laminaat vloer gelegd, alsook al het schilderwerk gedaan. Rita 
besloot anders. Zij vond het te duur, bedankte iedereen voor alle energie and welwillendheid 
en besloot ter plekke naar een alternatief te zoeken. Wij hebben de aflevering van het laminaat 
afgewacht, naar boven gesleept en ik ben huiswaarts gegaan, maar niet nadat ik de sleutel van 
haar nieuwe woning in de postbus had laten vallen.  

Aldus eindigde mijn Haarlem Project bemoeienis met Rita.  
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Natuurlijk, ik ga haar bezoeken en ik blijf mijn diensten aanbieden, het voelde echter als een 
afronding van deze interventie in haar leven. Ik heb in de avond de resterende gelden op haar 
rekening overgemaakt. Rita trekt haar eigen plan en dat is geheel in lijn met de bedoelingen 
van the Haarlem Project.  

Evengoed, ik heb mij tijdens de momenten dat ik Rita gesproken heb niet aan de indruk 
kunnen onttrekken dat zij mij zag als een vermogende filantroop, die bij toeval op haar 
levenspad is gekomen. Ik heb haar uitgelegd wat de bedoeling was van deze interventie en 
dat herhaaldelijk, echter dat kwartje is niet gevallen.  

Ik heb er vrede mee, dat het allemaal zo is gelopen en wie gunt een moeder met 5 kinderen 
niet een glorieuze toekomst?!  

Echter, als ik mijn ethische commissie op 14 maart weer ga spreken, dan zijn vragen over haar 
uitverkiezing gepast. Er zijn redenen aan te voeren die rechtvaardigen dat Rita niet de meest 
geschikte kandidaat was voor dit project, afgezien van het feit dat we iedereen zo’n donatie 
gunnen.  

Vandaag, 20 februari 2018 stuurde Rita mij een trotse foto. Voorwaar geen slecht resultaat voor 
het luttele bedrag van €500. Dat heeft zij goed geregeld.  

Hoe anders is het gesteld met Tim. Via Lisa Verdegaal is een postadres aangevraagd, waarmee 
we een start hebben gemaakt met de vele schulden die hij heeft. Tim heeft al die tijd verbleven 
bij zijn vriendin in Beverwijk en wekelijks, op maandag, maak ik een bedrag van €250 aan hem 
over. Tim was aan het werk gegaan, doch door een ongeval met een auto van een vriend, hij 
was ‘bijrijder’, stopte hij daar mee i.v.m. fysiek ongemak. Alan heeft het meeste contact met Tim 
en begeleid hem ook naar afspraken in het land. In de week van 12 februari ontving ik een 
klacht van Lisa dat Tim niet reageert of vragen m.b.t. zaken die geregeld moeten worden. Wij 
hebben hem daar op aangesproken. Hij gaf als reden dat zijn telefoon stuk was, waarop ik 
geld heb overgemaakt om die telefoon te laten maken. Op vrijdag 17 februari liet Alan weten 
dat Tim de woning van zijn vriendin had verlaten, omdat er sprake was van ruzie en 
mishandeling. Tim heeft mij eerder laten weten dat hij zijn vriendin in het verleden eerder heeft 
mishandeld.  

Volghens Alan heeft Tim een agressie-regulatie-probleem en heeft hij daarvoor therapie 
nodig. Daartoe heeft Tim dit weekeinde stappen ondernomen. Hij verblijft nu bij een vriend en 
volgens Alan niet een vriend uit het verkeerde milieu.  

Vandaag komt Tim voor een gesprek naar Haarlem.  

We spraken hem in een fijne ambiance op de Grote Markt. Tim zag er gezond en gebruind uit. 
Hij wendt daartoe met regelmaat een zonnebank aan. Zijn zelfzorg is altijd pico bello geweest. 
Tim verblijft momenteel bij zijn zus. Dat kan echter niet lang meer duren.  
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Hij heeft huisvesting nodig. Hij heeft besloten de woning van zijn vriendin te verlaten en even 
geen contact met haar te hebben. In het gesprek zegt hij haar ‘geduwd’ te hebben. Via een 
contact van zijn zus heeft hij zich tot een therapeut gewend om iets aan zijn agressieregulatie 
te doen. Hij beseft dat hij daar hulp bij nodig heeft. 

Alan neemt Tim de komende week op sleeptouw. Ze gaan samen naar de sportschool en Alan 
heeft via een uitzendorganisatie werk voor hem geregeld. Tim gaat liever werken dan een 
uitkering aan te vragen. Hij heeft ook weer contact gezocht met Lisa.  

In het gesprek hebben we aangegeven dat we hopen dat Tim een iets actievere houding gaat 
laten zien. Alan en Rokus werken harder aan een verbetering van zijn situatie dan Tim zelf. Hij is 
het daar mee eens.  
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Ook hij wil graag dat er op 1 oktober 2018 een duidelijke verbetering in zijn leven is 
opgetreden. Hij heeft een eigen plek nodig. Tim staat al 7 jaar als woningzoekend 
ingeschreven en hij staat ‘hoog’ op de lijst als hij online naar woningen kijkt. Alan zal hem 
daarbij ook gaan helpen.  

Alan doet veel en goed werk voor the Haarlem Project. Ik betaal hem daarvoor, van mijn fee, 
met enige regelmaat een onkostenvergoeding uit.  

20 februari 2018 

De lotgevallen van Thea en Henk Daar is veel over te zeggen. Zij verblijven nog immer in het 
Pitstophotel, ondanks een aantal voorvallen waarbij alcohol een grote rol speelde. Daarover 
hebben zij een gesprek gehad met een vrijwilliger van het hotel. Gelukkig heeft het niet geleid 
tot uitzetting.  

In de afgelopen maand zijn zij een aantal keren naar Z. gereisd, voor een bezoek aan hun 
dochter.  Elke keer ondervonden zij onderweg problemen in de trein, telkenmale omdat er 
alcohol in het spel was. H. stapte uit in Rotterdam, omdat hij teveel gedronken had. Tijdens hun 
laatste reis zijn beiden uit de trein geplukt na een interventie van NS-medewerkers en politie. 
Zij hebben een nacht in een cel doorgebracht.  

Ons voornemen om Thea en Henk te helpen een woning in G. te vinden, hebben wij gestaakt. 
Dit op dringend verzoek van een medewerker en begeleider van het Leger des Heils in M. die 
nauw contact heeft met de dochter van het stel. De gezinssituatie is problematisch. Thea en 
Henk hebben een verbod om in de woning van de dochter te verblijven. Daar hebben zij geen 
gehoor aan gegeven. De dochter heeft een problematische relatie met een andere vrouw.  

Vorige week leidde onenigheid in die relatie er toe dat dochter naar Haarlem kwam. Thea en 
Henk vroegen ons om assistentie en in overleg met Allan besloten wij dat te beperken tot het 
zoeken van een hotelovernachting voor de dochter. 

De volgende dag heb ik het Leger des Heils in G. gebeld en hen op de hoogte gesteld. De 
dochter is de daaropvolgende dag weer naar G. vertrokken.  

Wij hebben het stel aangemeld bij Housing First van RIBW-KAM in Haarlem. Arnold Lammerts 
kwam voor een intake-gesprek naar het Pitstophotel. Hij is een man die de regels graag 
ombuigt, ten faveure van dakloze mensen. Dat Housing-First-Traject gaat maanden duren, 
maar Arnold weet altijd raad.  

De RIBW bezit drie woningen in Schalkwijk waar zij tijdelijk mensen kunnen plaatsen. Op 19 
februari zijn we die woning gaan bekijken. Er is een zee van ruimte. Zij kunnen er twee kamers 
gaan bewonen.  
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Er woont momenteel een aan alcohol verslaafde man, maar H. kent hem van de straat en het 
lijkt er op dat ze goed met elkaar overweg kunnen. Wij kregen een paar formulieren mee van 
Arnold en we zijn huiswaarts gegaan. De papierwinkel gaat draaien. Er moeten veel 
formulieren ingevuld worden. Een indicatiestelling, een aanmelding bij de RIBW en er moet 
een hulpverleningskader geschapen worden.  

Vandaag heb ik Tim aangemeld voor een intake bij het Pitstophotel. Ik werd later teruggebeld 
met de mededeling dat een medewerker er eerst telefonisch met mij over wil spreken.  

Zij heeft bedenkingen bij deze nieuwe aanmelding vanuit the Haarlem Project. Ik ga haar 
morgenochtend bellen.  

Vandaag heb ik gebeld met Gerard Vermond. Ralph verblijft nog steeds in de nachtopvang. 
Daar helpt hij het personeel met schoonmaakwerkzaamheden. Hij meldt zich dagelijks bij 
Gerard in de Wilhelminastraat. Gerard gaat uitzoeken hoe het staat met de aanvraag voor een 
woning. Yvette van Rooyen en Marieke Sibrandy hebben zich daarmee beziggehouden. Meer 
nieuws volgt. Ralph heeft nog geen aanspraak gemaakt op het geld.  
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Last but not least, Petra Ik heb haar in de afgelopen maand 1 x gesproken. Zij staat op de 
wachtlijst voor een woning. Dat zal naar verwachting nog veel tijd in beslag gaan nemen.  

Zij is er ongelukkig mee en het verblijf in de opvang is haar te moede. Evengoed, ze beseft dat 
haar kinderen die stabiliteit nodig hebben.  

Zij brengt en haalt ze dagelijks naar en van school. In het gesprek gaf ze aan dat ze het geld op 
later datum graag wil gebruiken om te speculeren. Ik ben daar niet uitgebreid op in gegaan.  

In overleg met Loutfia houd ik de frequentie van het contact laag. Ook om gesprekken over 
het geld uit de weg te gaan. Als zij een woning gaat krijgen, dan heeft ze dat geld hard nodig.  

Op de laatste foto zien we ook Jessica Hoogenboom van het Straatjournaal te Haarlem 
(rechts). Zij schrijft elke maand een artikel over the Haarlem Project en dat ook nog eens op 
een hele prettige en positieve wijze. Tot nu toe zijn er drie artikelen verschenen.  

In het komende nummer komt er een interview met Rokus in te staan. De maand daarop komt 
Tim aan bod. Hij heeft aangegeven het project graag te willen helpen en hij wil nu wel met 
naam en foto in de krant verschijnen.  

Het Haarlemsch Dagblad meldde zich ook weer met een vraag voor een update. Ik heb dat 
even on hold gezet. Met name omdat er vanuit die journalist gevraagd wordt om zaken die er 
niet goed gaan in het project. Althans, dat meen ik tussen de regels door te lezen. Ik heb er 
geen behoefte aan en daarnaast voel ik de noodzaak de deelnemers te beschermen voor 
negatieve berichtgeving.  

Het maken van een website heb ik tevens ‘geparkeerd’. Ik vind het feit dat er maar 3 van de 5 
mensen in het nieuws willen verschijnen te mager voor het vullen van een site. Dat kost geld 
en veel energie om content te maken en vrij te geven. Ik heb dit alles niet overlegd met de 
ethische commissie. Ik ben benieuwd wat ze vinden van deze opstelling. Op 14 maart spreek 
ik de commissie weer voor een update over het project.  

Het rustige vaarwater waarin het project qua social media verkeert en de maandelijkse 
berichtgeving in het Straatjournaal vind ik prettig.  

Het geeft deelnemers een kleine push om hun beste been voor te zetten en ik hoef mensen 
geen geweld aan te doen door ze exposure aan te smeren. Ik denk dat dit voor de uitkomst 
van een eventueel onderzoek een interessant aspect is. Het is wezenlijk anders dan de 
Amsterdam project en daar vallen vele lessen uit te leren.  

Ik onderhoud regelmatig contact met Beau en hij zal bij een eventuele volgende editie en stad 
met name aandacht aan de nazorg gaan besteden.  
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Hij heeft nog steeds contact met deelnemers van the Amsterdam Project en hij stelt dat zulks 
OK is, maar dat wij er goed aan zouden doen hulpverleners te vinden die na het afloop van het 
project het contact met de deelnemers warm blijven houden. We kunnen die mensen niet 
meer loslaten.  

2 maart 2018 

Lisa Verdegaal was het zat. Het bericht dat Tim zijn vriendin had mishandeld werd haar teveel. 
Lisa dreigde haar medewerking m.b.t. zijn schuldsanering op te schorten. Zij voelt zich als 
vrouwelijke hulpverlener zeer betrokken en heeft er geen goed woord voor over. Ik moet het 
met haar eens zijn, maar mijn handen aftrekken van Tim, dat kan en wil ik mij niet permitteren.  

Tim blijkt op naam van zijn vriendin een telefoonabonnement te hebben gekocht, waarvoor hij 
vervolgens dan weer niet de gelden afdraagt.  

Het abonnement werd opgezegd en via THP heb ik de schuld van €81 voldaan. Zijn vriendin is 
daarmee van het probleem af. Tim verblijft af en toe bij zijn zus en elders. Waar? Daar op moet 
ik het antwoord  schuldig blijven.  In overleg met Alan besluit ik even niets te doen. Alan 
onderhoudt het contact met hem. Hij is van plan met Tim naar de sportschool te gaan en zo 
het contact met hem warm te houden.  
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Op 24 februari huren we een busje.  

Alan en Thea rijden naar Weert om daar voor niets, niente, nada, een complete inboedel op te 
halen. Die is ruimhartig ter beschikking gesteld door Jozé Moonen, een co-worker en vriendin 
van het Zelfregie Centrum Weert. Die organisatie heeft zij eigenhandig en jaren geleden 
opgezet. Het is een prachtig centrum waar per dag gemiddeld 120 mensen uit Weert 
samenkomen voor allerlei activiteiten. Daarnaast huurt de organisatie woningen in Weert 
waarin ze volgens het Housing First principe mensen huisvesten.  

Die worden dan weer begeleid door ervaringsdeskundigen die Jozé aanneemt. Ik mag die 
mensen nu en dan een training aanbieden. Dat is een dankbare taak. Deze mensen dromen 
van nieuwe kennis en het zijn toffe studenten. 

Samen rijden ze de inboedel naar Haarlem, waar Henk intussen de woning heeft 
schoongemaakt, aldaar afgezet door Arnold van het Housing First Team.  

Arnold gaat vervolgens van een week voorjaarsvakantie genieten.  

Evenwel. Het gaat daar al snel mis. Op dag twee belt Thea dat ze het zat is. Ze is de stad 
ingegaan, om even weg te zijn uit het huis, alwaar door de drie bewoners te diep in het glaasje 
gekeken wordt. In de avond belt ze met de mededeling dat ze haar huis niet terug kan vinden. 
Ze heeft geen adres. Ze wordt na enige omzwervingen door de politie thuis afgeleverd. 

Ik vertrek op zaterdag 24 februari naar Frankrijk, voor een lang weekend.  

Op 28 februari word ik door mijn vrouw afgezet en reis ik vanuit Parijs door naar Moldavië.  

Rokus Loopik �38



The Haarlem Project 1 september 2017

Op 1 maart 2018, de dag dat de inwoners van dit land volgens traditie de start van de Lente 
vieren, krijg ik de beginselen van die Lente door mijn tolk opgespeld.  

Het is van generlei nieuwswaarde, maar misschien toch aardig 
om te lezen. In de avond, terwijl ik in het hotel aan de dis zit met 
Joep, mijn collega en agressietrainer, sms’t Henk met de vraag 
of ik hem even wil bellen. Als ik hem aan de lijn krijg vertelt hij 
“dat Thea er een zooitje van maakt” en dat ik er goed aan doe 
haar te bellen. De telefoon van Thea werkt niet. Ik bel Henk weer 
terug. Hij loopt naar boven en ik krijg Thea, in kennelijke staat 
aan de telefoon, heftig snikkend. “Ik ga hier weg. Ik ben net in 
mijn hand gestoken door onze huisgenoot, Henk drinkt te veel en 
komt niet voor mij op.” 

Kennelijk is iedereen in de woning onder invloed. Vind je het gek, zegt Thea “Ik kan niet anders 
met zulke kerels.” 

Albert is ook gebeld door Thea en belt mij. Hij weet niet wat hij er mee aan moet vangen. 
Nadat ik korte tijd tegen mijn Moldavische tafelgenoot aan heb zitten praten, besluit ik Albert 
terug te bellen. Ik heb hem gevraagd de politie te bellen. Niet veel later wordt ik door Thea 
gebeld, vanaf de EHBO van een ziekenhuis, zoals ik haar eerder geadviseerd heb. Ze is daar 
door de politie afgezet. Haar hand moet gehecht worden en ze zegt het plan te hebben naar 
haar dochter in Z. te vertrekken. Ik vraag haar mij terug te bellen als ze daar klaar zijn met haar. 
Na een half uur belt ze wederom. Ze hebben haar hand gehecht, zonder verdoving. “Maar dat 
is niet erg”. Ik heb dat eerder gehoord, in mijn carrière als verpleegkundige, dat ze mensen die 
flink beschonken zijn zonder verdoving hechten. Ze staat weer buiten en het is koud. Ze 
vertrekt naar Z. Ik stel Alan, die net uit de sauna komt, op de hoogte, alsook Albert.  

Die is gerust en blij dat we het zo aangepakt hebben.  

Om kwart voor één, Moldavische tijd, ik was al in dromenland, belt zij, tevergeefs, en stuurt een 
sms. 

Om 06 uur  besluit ik maar weer eens achter mijn laptop te gaan zitten. Om verslag uit te 
brengen. 

Vandaag moet ik de RIBW bellen en hen op de hoogte stellen.  

Ik moet Thea bellen.  

Voor alles en ondanks wat er allemaal voorvalt, ben ik tevreden. THP brengt mensen en 
systemen in beweging. Thea zou er goed aan doen eens een tijdje op haarzelf te zijn.  
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Zonder Henk. En zien wat het leven haar gaat 
brengen. 

Even later heb ik daar alweer een hard hoofd 
in. Ze leven immers al 30 jaar op deze wijze. 
Waarom zou daar nu ineens verandering in 
komen? 

Die mensen zijn aan elkaar verknocht. En 
bovendien, vandaag, als iedereen weer 
nuchter is, de crisis is geweken, dan ziet de 
wereld er anders of misschien hetzelfde uit.  

Buiten begint het te sneeuwen. Het is er -16 
graden Celsius. 

Ik zie uit naar 14 maart, de dag dat ik mijn 
ethische commissie weer ga ontmoeten.  

1 april 2018 
Het was fijn de ethische commissie weer te 
ontmoeten. Een moment van (zelf)reflectie. 
Veel valt er echter niet over te melden, 
anders dan dat de commissie zich kon 
vinden in wat ik tot nu toe heb gedaan. En 
daar ben ik vanzelfsprekend blij mee. Op 

hun verzoek heb ik de passage over het contact met een Haarlemsche hulpverlener uit dit 
verslag gehaald. Volgens de commissie geeft het geen pas naam en toenaam te vermelden, 
als ook wat die hulpverlener gezegd heeft. Waarvan acte. 

M.b.t. Tim adviseerde de commissie mij hem eens een gesprek met een forensisch specialist 
toe te staan. Dat zal, als Tim terug is uit de vreemde, gaan gebeuren. Harry Gras, sociaal 
psychiatrisch verpleegkundige uit Utrecht en coach van the Haarlem Project, heeft dat 
toegezegd.  

Tim is op 3 maart naar T. vertrokken. Hij stuurde mij een bericht vanaf Schiphol, bijna op het 
moment dat ik vanuit Moldavië op weg naar huis was. We hebben elkaar, op Schiphol, op 15 
minuten tijd gemist.  
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Vandaag, 1 april 2018, verkeert Tim nog steeds in T. Wij 
hebben regelmatig contact via WhatsApp. Hij maakt het 
goed en is blij dat hij een tijdje uit ‘het circuit’ is en daarvan 
kan herstellen. Ik heb hem laten weten dat een gesprek bij 
terugkomst echt noodzakelijk is. Het is tijd voor een 
volgende stap. 

Hij heeft verzuimd (door zijn overhaaste vertrek), zijn 
reclasseringswerker op de hoogte te stellen. Daardoor is zijn 
werkstraf onderbroken, zonder dat de werker op de hoogte 
is van de aanleiding. Tim had zijn zus gevraagd met deze te 
bellen, maar dat is niet mogelijk. De persoon in kwestie moet 
dat zelf doen. Tim zegde toe haar vanuit T. te gaan bellen.  

De schuldsanering loopt.  

D.w.z., wij doen vooral ons best.  

Tim niet echt.  Alle begin is moeilijk, dus heb ik een aantal 
van de uitstaande rekeningen, in overleg met hem, overgemaakt.  

Tja, dat raakt mij dan weer, zo’n bericht. Ik ben blij dat ik na het 40 jaar uitoefenen van mijn vak 
nog geraakt kan worden.  
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Die Tim, hij is ongrijpbaar, moeilijk te vatten: hij maakt dat 
‘onmacht’ je deel wordt, maar aandoenlijk is hij ook. Daarbij, hij 
is niet op de wereld gekomen met de opdracht om mij het 
leven zuur te maken. Iedereen heeft een reden om te doen wat 
hij/zij doet. Ik geef hem het voordeel van de twijfel. De twijfel 
over het duistere gevoel dat we hem niet voor 1 september 
2018 in het gareel gaan krijgen. Ik denk dat hij het kan.  With a 
little help from some friends and family.  

Ik maak wekelijks €250 aan hem over, zoals afgesproken.  

Ik schat in dat Tim in de tweede week van april weer naar 
Nederland komt.  

The continuing story van Thea en Henk. De laatste weken is het rustig, na avonden dat het niet 
rustig was. H luisterde zijn verjaardag op met veel drank , wat resulteerde in veel geschreeuw 
en rondvliegende huisraad.   

Hun begeleiders gaan regelmatig op huisbezoek, alsook Merel. Het heeft gelukkig niet geleid 
tot beëindiging van hun contract met Housing First.  

Tussentijds toog ik met Thea naar D., alwaar we een systeemgesprek hadden met dochter en 
haar begeleiders van het Leger des Heils uit Z. Wij kwamen er op uit de Thea en Henk hun 
dochter voorlopig met rust laten. Geen familiebezoek meer in Z. De dochter wordt binnenkort 
opgenomen om aan haar problematiek te werken. Contact met haar ouders legt onnodige 
druk op haar. Iedereen zegde toe zich aan deze afspraak te houden. Ik heb tot op de dag van 
vandaag nog geen verontrustende telefoontje uit Z. gekregen.  

Op 26 maart schoof ik aan bij het zogenaamde Regio-overleg van samenwerkende 
instellingen in Haarlem. Ik vertelde daar in alle tot mijn beschikking staande ‘geuren en 
kleuren’ over de deelnemers aan the Haarlem Project. Dat werd mij niet door iedereen in dank 
afgenomen.  

Met name de plaatsing van Thea en Henk in het Housing First Programma en een tijdelijke 
woning, werd door 1 deelnemer niet met gejuich ontvangen. “Je hebt daarmee bereikt dat 
andere mensen die op de wachtlijst staan, nu nog steeds op die wachtlijst staan.” 
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Gelukkig was, bij toeval, Arnold van Housing First aanwezig om uit te leggen dat de woning 
waarin Thea en Henk. tijdelijk geplaatst zijn, niet op de lijst van te gebruiken Housing First 
Woningen staat. De RIBW gebruikt het als een soort van ‘noodopvang’. Er woont tenslotte ook 
al enige tijd een meneer met een serieus alcoholprobleem. We hebben de nodige risico’s 
genomen om Thea en Henk bij die meneer in huis te plaatsen. 

Ik was ‘geraakt’ door het feit dat iemand in dat overleg opperde dat ik Thea en Henk vanuit 
een ‘reguliere woning’ naar het Pitstophotel had laten verhuizen. “Dat hotel kost ook nog eens 
een hoop geld.”  

Ik moest mij eerlijk gezegd inhouden om er niets iets van te vinden, die opmerking. Ik heb 
volstaan met de mededeling dat ik begrip had voor haar standpunt, maar dat ik er voor dat 
moment ‘geen boodschap’ aan had. Het is mijn opdracht mensen zichzelf te leren helpen om 
bestendige huisvesting te bemachtigen. Toen ‘greep’ de voorzitter van het overleg in.  

Het is 2 april. Het is de afgelopen week stil en ‘rustig’ gebleven. Ik tel onze zegeningen.  

Ondertussen diende een ander probleem zich aan. Het blijkt dat Thea en Henk geen 
woonrecht hebben in Haarlem. Om toch woonrechten te krijgen, is een besluit van B&W 
nodig.  

Henk Esselink doet momenteel onderzoek. Ik hoop snel van hem te horen. Ook vroeg ik Henk 
naar de stand van zaken omtrent de wens van het doen van onderzoek.  

Op 26 maart had ik een ontmoeting met Ralph en Marjo Telman, zijn bewindvoerder. In a nut 
shell. Iedereen is erg tevreden over hoe het met Ralph gaat. Ik ook. Hij heeft nog niet 1 euro 
aangesproken. In dit gesprek geeft hij aan dat voorlopig ook niet te zullen doen. Marjo heeft 
op zijn verzoek een spaarrekening geopend. Daarop zal ik binnenkort €9800 storten.  

Ralph krijgt hopelijk snel een woning. Dan kan hij dat geld goed gebruiken.  

Ralph geeft aan dat the Haarlem Project hem heel goed geholpen heeft. Hij voelt zich ‘in 
balans’. De wetenschap dat hij het geld kan aanspreken, geeft hem veel rust in zijn hoofd.  

Binnenkort ga ik bij Rita langs in haar nieuwe woning. Ze wil dat bezoek evenwel eerst met 
haar kinderen overleggen. Wel vroeg ze of we dan meteen met mijn auto naar Leen Bakker 
kunnen rijden. “Die zijn van 12 tot 17 uur open.” 

Alan is inmiddels uitgegroeid van coach tot docent. Ik geef samen met hem les aan de 
Bemoeizorg-opleiding van de RINO in Utrecht.  

De 25 aanwezige studenten konden zich niet meer losmaken van zijn indrukwekkende verhaal. 
Tijdens de lunch werd hij in de kantine door iemand herkend.  
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Hij heeft gesolliciteerd als begeleider bij HVO/Querido. Ik had een hard hoofd in zijn 
verkiezing in the Amsterdam Project. Hij is mijn rechterhand, mijn co-trainer en een goede 
coach. De wonderen zijn de wereld niet uit.  

Als was dit de enige reden om van the Haarlem Project een regulier aanbod te maken, dan 
zouden we niet anders kunnen besluiten, dan daar vorm en inhoud aan te geven. Red 1 ziel, 
red de wereld.  
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De Tussenstand 

1. 6758,86 

2. 6494,01 

3. 200 

4. 10.000 

5. 200 

Als jullie dit verslag goed gelezen hebben, dan weet je welk bedrag bij welke persoon/
personen hoort.  

Wordt vervolgd 

Op de valreep.  

4 April 2018. Over Thea en Henk en wonen in Haarlem. Maar niet heus.  

Quote 

Hoi Henk,  
Uit de BRP blijkt dat zij sinds 2015 in Haarlem een postadres hebben en tussen 2006 en 2015 in 
Velsen hebben gewoond.  
Drie jaar inschrijven op een postadres geeft geen binding met Haarlem. Ze stromen bovendien 
niet uit uit een instelling.  
Daarmee is de regio-binding en de woonsituatie van dit stel niet voldoende om voor een 
contingent-woning in aanmerking te komen.  
Uit de aanvraag blijkt bovendien niet dat ze per se in Haarlem gehuisvest zouden moeten 
worden en waarom ze niet terug zouden kunnen naar Velsen.  
In Velsen bestaat een soortgelijke regeling, waarbij de wachttijd ook nog eens minder is dan in 
onze regio.  

Met vriendelijke groet,  

Unquote 

Ik heb net gebeld met Arnold, van Housing First. Hij gaat zijn collega in Velsen bellen. 
Bespreken wat er mogelijk is. Als we dat weten, dan pas gaan we Thea en Henk inlichten.  

Wordt vervolgd  

18 april 2018 
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Deze week moeten Thea en Henk naar M. om voor te komen. Het betreft een boete die zij 
kregen toen zij, onderweg naar Z., uit de trein zijn gehaald. Zij werden beboet voor openbare 
dronkenschap en agressie. Thea vindt het belachelijk. “Ik heb niemand aangeraakt”.  

Zij zijn blij dat er rust is gekomen in hun leven. Het is ze aan te zien. Ik heb het vandaag maar 
niet gehad over de onmogelijkheid van het verkrijgen van een woning in Haarlem. We hebben 
een paar uur op een terras gezeten, tosti’s gegeten, een cola light en biertjes gedronken. 
Gewone-Mensen-Dingen. Ook wel eens fijn.  

Op 13 april had ik een afspraak met Gerard Vermond en Ralph. In de Wilhelminastraat. Gerard 
heeft een contingent-woning aangevraagd voor Ralph. Er rees een probleem.  
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Hij heeft een ‘geschiedenis’ met woningen in het verleden. Hij krijgt niet zo maar, zonder meer, 
een woning. Er waren problemen.  

Hij moet toestemmen in begeleiding als hem een woning wordt toegekend. Ralph tekent ter 
plekke, ondanks dat hij er niet blij mee is. Hij wil zelf bewijzen dat hij het aan kan. De laatste 
weken ging het wat ‘minder’ met Ralph, maar hij is er weer bovenop.  

Tim. Die zit nog steeds in T. Hij onderhoudt contact op drie fronten. Met Alan, met Lisa en met 
mij. Lisa noemt het contact zelfs weer prettig. Tim komt zijn afspraken na. Als hij terugkomt 
gaat hij tijdelijk bij zijn zus slapen.  

Zijn reis naar T. en het afscheid van zijn opa hebben hem goed gedaan. Ik maak maandelijks, 
aan verschillende schuldeisers, kleine bedragen over.  

Ik maak mij enigszins zorgen over de periode na 1 september 2018, als dit project ten einde 
loopt. Tim heeft driekwart van zijn schenking uitgegeven. Er rest niet veel meer.  

Niet genoeg om al die schulden af te betalen.  Ik zie hem zaterdagochtend, op de Grote Markt 
in Haarlem. Hij vliegt op  20 april terug naar ‘huis’. Waar dat ook moge zijn. Tim is tenslotte nog 
steeds dakloos.  
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In de afgelopen week had ik telefonisch contact met Petra. Met haar is er heel weinig contact 
geweest omwille van redenen die ik eerder heb aangegeven. Dat zat mij nochtans niet lekker. 
In de gesprekken die ik met haar had maakte zij een eenzame indruk. Het leven voor haar en 
de zorg voor haar kleine kinderen is zwaar. Temeer daar één van haar kinderen ook met 
leerproblemen kampt. Er is sprake van een grote achterstand in taalontwikkeling. Mogelijk op 
basis van het vele reizen dat Petra gedaan heeft.  

Ik hield haar wederom voor dat het wellicht verstandig is eens een gesprek met een goede 
‘coach’ te hebben. Ze geeft aan dat ze het moeilijk vindt om keuzes te maken in haar leven. Ze 
is nog steeds in afwachting van het aanbod van een woning. Wat ze moet gaan doen als ze die 
woning heeft is haar totaal onduidelijk. Ze komt er niet goed uit.  

Zoals in eerdere gesprekken 
hoorde ze mijn aanbod aan 
en zegde mij toe er over na 
te zullen denken. We 
spreken af elkaar over een 
week weer te spreken.  

De zomer heeft een 
aanvang genomen. Ik ga 
vrijdag acte de presence 
geven bij de opening van de 
VP. Ik hoor er tenslotte nu 
een beetje bij, bij de 
gevestigde orde van 
Haarlem.  

Vroeger, zo’n 25 jaar 
geleden, toen ik Bemoeizorg 
betrachtte bij dakloze 
mensen in Amsterdam, toen 
noemde men mij naast 
‘Mister Rehab’, ook wel 
Rokus ‘Hoopik’, i.p.v. Loopik.  

Dat had alles uitstaande met 
het feit dat ik een caseload had van 60 cliënten. Ik werd geacht die in 32 uur per week te 
bedienen. Dat was vanzelfsprekend schier onmogelijk.  
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Ik ‘loog en bedroog’ mij lange tijd door het leven van mijn cliënten heen. Dan weer ‘stond de 
brug open’, of was ‘mijn band lek’, of ‘mijn fiets gejat’.  

De grap was dat mijn cliënten al lang doorhadden dat ik bezig was veel water naar de zee te 
dragen. Die kon ik niet bedriegen. Zij beschikken over 1000 keer meer voelsprieten dan de 
meeste ‘gewone’ mensen.  

Mensen met een achtergrond in de Psychiatrie of Verslavingszorg die kun je niet bedriegen. 
Die zijn gevoelig voor afwijzing, voor actieve kwetsing. Daar hebben zij al een levenslang mee 
te maken. Gekwetst zijn is een grondhouding geworden.  

Quote 

Comfort Zone’  

•‘Gekwetst is iemand bij wie 
de betrouwbaarheid van 
existentiële en 
betekenisvolle relaties 
fundamenteel is geschaad. 
Hiermee wordt het 
vertrouwen in zichzelf en 
omgevende wereld basaal 
aangetast.  

• Meervoudig duidt op de aanhoudende en wederkerige effecten, op de verbindingen met 
zichzelf, de ander, de samenleving en de tijd’. 

Unquote 

Het is aan ons om alles in het werk te stellen die grondhouding te transformeren naar een 
houding die uitgaat van een beloftevolle toekomst. The Haarlem project draagt daar in grote 
mate aan bij.  
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Henk heeft in overleg met Lisa ingestemd met een vrijwillige aanvraag voor Bewindvoering. 
Dit om er voor te zorgen dat alle schuldeisers vanaf heden betalingen tegemoet kunnen zien 
en rekeningen niet meer gaan ‘stapelen’.  

In de kern is dit waar dit project over gaat. Bied mensen een geldbedrag, onvoorwaardelijke 
acceptatie en ze gaan op vrijwillige basis werken aan een beloftevolle toekomst. Voorwaarden 
scheppen om een nieuwe ‘levenslijn’ te bewerkstelligen. 

Was getekend, 19 april 2018, Haarlem, Rokus Loopik 

Wordt vervolgd.  

Haarlem, 7 juni 2019 

Het vervolg. Ik ga in vogelvlucht door de afgelopen maanden. Het was onrustig aan het front. 
Henk en Thea. Het bewonen van hun tussenwoning is niet van een leien dakje gegaan. Er was 
veel sprake van overlast, van ruzie’s, van vechtpartijen, van vernieling van huisraad, van politie-
bemoeienis, van overmatig drankgebruik, van officiële waarschuwingen. In overmatig gebruik 
van drank schuilt het levensgrote probleem van het echtpaar. ‘De Beer’ gaat los als er 
overmatig geconsumeerd wordt. Er is zo goed als geen vermogen tot reflectie.  

Thea gaf  met enige regelmaat aan dat ze weg wilde, ook van Henk. Het is er niet van 
gekomen. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Er is geen wig tussen te krijgen.  
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Er is geen aangifte gedaan van mishandeling, terwijl daar naar alle waarschijnlijkheid wel 
sprake van was, tussen de echtelieden.  

Thea toont wel enig vermogen tot reflecteren op hun situatie. Evenwel, ze ziet geen 
mogelijkheid het tij te keren. Ze verscheen niet op afspraken. Ze vertelde later dat daar een 
goede reden aan ten grondslag lag. Ze vertelde dat ze niet ‘toonbaar’ was. Waarschijnlijk was 
er sprake van mishandeling. Ze wilde geen aangifte doen. 

Ik ben laat in de avond langsgereden, toen ik sms-en kreeg van Thea. ‘Dat ze graag weg wilde’. 
Ik trof haar laveloos aan in hun slaapkamer. Henk was de enige van de twee met wie een 
gesprek nog mogelijk was.  

Ik ben uiteindelijk vertrokken, onverrichterzake, met medeneming van een volle tas bier. Dat 
leek mij verstandig, gelet op de kennelijke staat waarin Thea verkeerde.  

Niet lang geleden resulteerde dit alles in een officiële waarschuwing. Bij aanhoudende overlast 
zal het echtpaar uit huis gezet gaan worden. Sindsdien, nu twee weken geleden, is het rustig 
gebleven. Het feit dat hun medebewoner, op de begane grond, door de politie is weggehaald, 
draagt daar naar alle waarschijnlijkheid aan bij. Hij had nog een x-aantal boetes ‘uit te zitten’.  

Arnold en Petra, van de RIBW-KAM, hebben alles in het werk gesteld om te zorgen dat dit 
traject gaat slagen. Alcohol maakt meer kapot dan je lief is, is hier ook weer van toepassing. En 
er is maar in beperkte mate de mogelijkheid om hier invloed op uit te oefenen. Er is geen 
sprake van een ‘overweging-fase’, bij beide mensen. Daar zijn ze ver vanaf. 

Vorige week sprak ik telefonisch met Arnold. We concludeerden dat wij het ook even niet meer 
weten.  

Het laatste bericht was een voicemail van Henk. Hij vertelde dat “als ik nog iets van hem wilde, 
dat ik dan snel moest zijn, want hij werd gek van mij”. Ik kon hem bereiken bij Actief Talent. Ik 
ga ze daar deze week opzoeken. Overigens was de strekking van deze boodschap vriendelijk 
bedoeld. Niet zelden eindigde hij een boodschap in minder vriendelijke bewoordingen.  

Vanmiddag bezocht ik Henk bij Actief Talent. Thea was thuis gebleven. Een goed gesprek was 
helaas niet mogelijk. Bij elk woord dat hij sprak ging er een verwijt uit naar mensen en de 
wereld. Ik kreeg er geen ‘wig’ tussen. Ik ben uiteindelijk onverrichterzake vertrokken.  

Ik kreeg bij het afscheid de wind van voren. Hij vroeg of ik €300 wilde overmaken. Ik vertelde 
hem dat er geen geld meer over was. Wat er nog staat op de rekening is voor de betaling van 
de huur van hun tussenwoning. Henk was niet blij.   

Het budget van de Gemeente Haarlem aan het echtpaar is op. Er rest weliswaar nog een kleine 
€2000.  
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Die ga ik straks voldoen aan de RIBW, er moet nog huur voor vier maanden betaald worden. 
Omdat de bestemming van de woningen lange tijd onduidelijk was, is het net zo lang 
onduidelijk gebleven wat er aan huur betaald zou moeten worden. 

Ik heb het echtpaar wekelijks op de hoogte gehouden van de Tussenstand. 

Het fijne met Henk is dat hij het volgende moment uiterst voorkomend kan zijn. Het is de taal 
van de Straat. In feite zijn het liefkozende woorden. Er spreekt betrokkenheid vanuit.  
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Tussentijds  heb ik een brief geschreven aan de gemeente Haarlem, met daarin het verzoek 
om het echtpaar toe te staan in Haarlem te mogen blijven wonen, ondanks het gebrek aan een 
woonvergunning. Dit vanuit het idee dat zij naar alle waarschijnlijkheid Haarlem nooit zullen 
verlaten.  

Zij zijn vervlochten met deze stad.  

Ik hoop, ik hoop dat ze het nog een tijdje weten uit te houden in de tussenwoning. Het zou een 
slechte uitkomst zijn als het echtpaar weer dakloos wordt, nog voordat het project officieel ten 
einde is gekomen.  

Tim is sinds twee weken terug uit T. Hij is uiteindelijk zo’n drie maanden in T. gebleven. Het 
verblijf daar heeft hem goed gedaan, zo zegt hij zelf. Het hield hem in het gareel. Hij stuurde 
zo nu en dan aandoenlijke korte filmpjes over de plek waar hij in die maanden heeft gewoond.  

Hij verscheen twee keer niet op een gemaakte afspraak, waarvoor hij zich dan weer via een 
sms verontschuldigde. Dat heeft hij altijd netjes gedaan.  

Kort na terugkomst heeft hij zich aangemeld bij een uitzendbureau. Sinds deze week werkt hij 
als magazijnmedewerker bij ETOS. Althans, dat hopen wij. Hij stuurde recent zijn contract als 
bewijs daarvan. Evengoed, bij Tim weet je het nooit. Hij is niet iemand die zijn afspraken netjes 
nakomt. Maandelijks krijg ik mails van Lisa Verdegaal dat hij rekeningen niet betaald heeft. 

Het geld van Tim is bijna op. Vandaag zal ik twee achterstallige betalingen voor zijn 
ziektekostenverzekering voldoen. Resumerend kom ik er op uit dat Tim sinds de start van dit 
project elke week gemiddeld €250 heeft gekregen. Het is niet altijd duidelijk geweest wat hij 
met dat geld gedaan heeft. Ik schat in dat hij tijdens zijn verblijf in T. dat geld ook heeft 
gebruikt om zijn familie aldaar te ondersteunen. Gelet op het feit dat hij al die tijd geen 
uitkering had, concludeer ik dat wij hem gemiddeld €1000 per maand hebben uitgekeerd.  

En hem daarmee uit het circuit van, zoals hij zegt, “verkeerde vrienden” hebben gehouden. Hij 
informeerde al eens eerder of wij ook na het aflopen van dit traject contact met hem blijven 
houden. Dat is vanzelfsprekend.  

Ik hoop dat Tim deze ervaring gaat gebruiken om uit het circuit van verkeerde vrienden te 
blijven. Wij, Alan en ik,  zullen hem in ieder geval blijven ondersteunen.  

Het is vrijdagavond, 8 juni, 17.58 uur. Ik heb Tim net via WhatsApp gesproken. Op een terras in 
Utrecht.  
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Hij werkt dadelijk van 07 tot 16 uur. En hij vindt het leuk werk. “Ik rijd op een karretje. Ik wil mijn 
heftruckchauffeur-diploma gaan halen. Is lekker zelfstandig werken. Je krijgt een scanner op je 
pols. En die opdrachten volg je dan. Ik hou dit wel lang vol. Weet ik wel zeker. Want niemand 
die aan me kop zeurt. Of zegt wat ik moet doen.” 

Ralph. Van Ralph hebben we nu al enige weken niets vernomen. Zijn bewindvoerder sprak 
hem kortgeleden, telefonisch. Hij klonk verward.   

In een eerder gesprek op de Wilhelminastraat hebben we besloten dat ik het geld op een 
spaarrekening van Ralph zal storten. Dat heb ik deze week gedaan. Ralph gaat samen met zijn 
bewindvoerder, Marjo Telman, bekijken welke bestemming hij het geld gaat geven. Naar alle 
waarschijnlijkheid gaat hij het geld aanwenden om zijn nieuwe woning, als hij die krijgt, in te 
richten. We hebben afgesproken dat Marjo en Ralph mij, als het geld aangewend gaat worden, 
laten weten welke bestemming het geld heeft gekregen. Ik zal dat op mijn beurt, ook na het 
verstrijken van de tijd, alsnog in dit rapport opnemen.  

Petra. Gisteren, 7 juni 2018, had ik gesprek met Petra en haar begeleidster, Loutfia, op de 
vestiging VP. In een vooroverleg met Loutfia vernam ik dat er zorgen zijn. Er is mogelijk sprake 
van drankmisbruik. Er is een incident geweest in VP met een andere bewoner.  

Haar dochtertje van 6 jaar was in de nacht door iemand van de bewakingsdienst in een gang 
van het gebouw aangetroffen. Ze was op zoek naar haar moeder.  

Petra is ontwijkend als het hulpverlening betreft. Zij houdt het af en denkt dat niet nodig te 
hebben.  
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Er was een overplaatsing voorgesteld naar een setting in H. Petra heeft dat geweigerd. Het is 
een setting waar meer begeleiding geboden wordt en waar mensen iets langer kunnen blijven 
wonen.  

Kortgeleden is er een urgentieverklaring afgegeven voor een woning. Dat zal in Z. zijn. Een 
gemeente waar Petra in haar jeugd heeft gewoond. Zij heeft er nog vrienden en bekenden 
wonen.   

Overall denk ik dat de zorgen die de begeleidingsstaf heeft terecht zijn. Ik krijg niet de indruk 
dat Petra een helder plan heeft over hoe haar leven in te richten. 

In deze ontmoeting heb ik aangegeven dat ik het belangrijk vind om in gesprek te blijven, ook 
over hetgeen zij met de donatie wil gaan doen. Zij zit momenteel in een echtscheiding-
procedure en heeft daarvoor een advocaat in de arm genomen. Dit is een van de redenen 
waarom zij nog geen aanspraak heeft gedaan op het geld. Ze krijgt bijstand voor deze 
advocaat en zij is bang dat te verliezen als duidelijk wordt dat ze de beschikking heeft over 
veel geld.  

Ik heb met haar afgesproken dat ik het geld in ieder geval zal vasthouden tot 1 september, de 
datum dat het project afloopt. Als zij er voor die tijd over wil beschikken, dan gaan we in 
gesprek over wat zij met het geld voorheeft. Haar behandelaar zullen we bij dat gesprek 
betrekken. Ik heb haar laten weten dat het geld niet aangewend kan worden voor speculatie 
met Bitcoins of Aandelen. De gemeente Haarlem zal een dergelijk doeleinde niet goedkeuren 
en de mogelijkheid bestaat dat haar uitkerende instantie dan aan de bel gaat trekken.  

Zij begrijpt dit en vertelde nu dat zij dat plan heeft laten varen. Zij zal het geld inzetten om haar 
nieuwe woning in Z. in te richten. Anderzijds wil zij het geld vastzetten op een rekening, zodat 
zij het later kan gebruiken om bijvoorbeeld onderwijs voor haar kinderen te kunnen betalen. 
Hoe dan ook, we hebben afgesproken dat wij ons met alle partijen zullen buigen over de 
bestemming van het geld.  

Ik wil deze deelnemer en deze afspraak ook voorleggen aan mijn ethische commissie. Dit 
omdat ik eigenlijk vind dat het indruist tegen de opzet van the Haarlem Project.  

Kortom, ik vind het een groot dilemma. Geld weggeven en mensen vervolgens laten 
verantwoorden over wat zij met dat geld willen aanvangen. 

Loutfia sluit niet uit, dat wanneer Petra het geld in 1 keer krijgt, dat ze zal besluiten om weer 
met haar kinderen ‘op reis’ te gaan. Dat laatste overdenkend, wil ik dat persoonlijk niet op mijn 
geweten hebben. 

Ik ben benieuwd hoe onze ethische commissie daar over denkt.  
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Aldus, gelet op het geld dat de deelnemers nog tot hun beschikking hebben, zijn we 
financieel gesproken, bijna aan het einde van dit project gekomen.  

Inhoudelijk is daar natuurlijk geen sprake van. Onze betrokkenheid zal nog tot in lengte van 
jaren aanhouden. Ik ben benieuwd welke effecten we nog over bijvoorbeeld twee jaar zouden 
kunnen meten.  

Ik wil nog een keer het belang van onderzoek benoemen. Het Trimbos Instituut is er klaar voor. 
Die staan in de startblokken.  

Ik wil niet vooruitlopen op de conclusie van dit project en mijn rapport, maar ik draag het een 
warm hart toe als the Haarlem Project een regulier aanbod zou worden.  

Het brengt mensen en omstandigheden in beweging. Situaties die jarenlang hebben 
stilgestaan. Leefomstandigheden die in een negatieve spiraal, in een vicieuze cirkel terecht 
waren gekomen. Whatever may be, daar heeft the Haarlem Project op alle levensgebieden 
verandering in gebracht en progressie gegeven.   

Was getekend, Rokus Loopik, 8 juni 2018 

Wordt vervolgd.  
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17 juni 2018, Boston, MA 

Het was een bewogen week, vorige week. Thea en Henk zijn uit hun tijdelijke woning 
geplaatst. Dit nadat er verschillende ruiten bij belendende huizen waren gesneuveld.  

Daarbij mishandelde hij Thea en zijn zij bij hun huisarts in IJ. op bezoek geweest. Ik had 
contact met die huisarts. Die kreeg het voor elkaar dat Thea op een detox-afdeling van de 
Brijder Stichting opgenomen kan worden. Een spoedplaatsing. Over twee weken, op 28 juni. 
Volgens ingewijde hulpverleners in Haarlem is dat snel. Heel snel. Zoveel mensen wachten er 
op een opname.  

Thea liet mij telefonisch weten dat ze het moeilijkste besluit in haar leven had genomen. Ze 
had afscheid van Henk genomen en hij van Thea. Het leek hun het beste dat ze elkaar even 
niet zouden zien, om zo Thea een kans te geven aan haar herstel van een alcoholverslaving te 
werken. Henk zou daar zelf helemaal niets voor voelen.  

Ik heb Thea bezocht bij Actief Talent in Haarlem. Ze had een dikke lip. Veroorzaakt door Henk, 
die haar vol op het gezicht had geslagen. Ze was verdrietig, emotioneel. In de middag hebben 
we een plek voor haar bij HVO kunnen regelen. Henk hadden ze voor die nacht een verbod 
gegeven, zodat Thea tot rust kon komen. 

Bij VriendGGZ in Lisse regelde ik een intake, de volgende ochtend, om 09.30 uur. Dat is een 
respijt-voorziening. Een voorziening die voorkomt dat mensen in reguliere settings terecht 
komen. Gerund door ervaringsdeskundigen. Een geweldige instelling. Opgezet en bedacht 
door Thea Over, die ook Roads opgericht heeft.  

Het kwam er helaas niet van. Albert Keevel belde mij vroeg in de ochtend, terwijl ik mijn 
trouwe viervoeter, Joe, in de Haarlemmer Hout aan het uitlaten was.  

Henk en Thea zaten in M. Of ik geld wilde overmaken?  

Gisteren had ik goede hoop. De hoop dat Thea een goede keuze had gemaakt. Het mag niet 
zo zijn. Als ik goed naar alle hulpverleners in Haarlem had geluisterd, dan had ik deze uitkomst 
kunnen voorspellen. Zo werd mij gezegd. 

Er is nog steeds geen rekening binnengekomen voor de huur van hun tijdelijke RIBW-woning. 
Ik heb Arnold gezegd dat ik het resterende geld niet langer vast kon houden. Ik heb in een 
tijdsbestek van drie dagen €1000 naar Thea overgemaakt. Voor de kosten van opvang in een 
hotel, alwaar het op de eerste nacht dus al misging.  

Het resterend bedrag ga ik aanwenden om de herstelwerkzaamheden in hun woning te laten 
uitvoeren. Die zijn tijdens hun verblijf aardig opgelopen en Arnold werd daar door zijn 
werkgever op aangesproken. Ik heb besloten die rekeningen te voldoen.  
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Arnold heeft zijn nek genoeg uitgestoken en daarbij is het belangrijk dat Thea en Henk 
verantwoordelijkheid gaan nemen voor de schade die zij om zich heen aanrichten.  

Ik zit inmiddels in Boston, op reis met een nieuwe groep, een weerslag te schrijven van de 
afgelopen en roerige week, in een prachtig stadspark, vroeg in de ochtend.  

Het laatste bericht dat we van Thea en Henk kregen kwam uit KR. 

Ik hoop dat het ze goed gaat. We gaan ze niet loslaten. Uitgaande van de Motivational 
Interviewing gedachte staan we nog steeds aan het begin van een mogelijke kentering in hun 
leven. Ik heb goede hoop dat het er een keer van gaat komen. 
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Tim is nog steeds aan het werk. Ondertussen verzuimt hij contact te houden met Lisa, die 
vele pogingen heeft gedaan zijn schuldenlast in kaart te brengen. Ik heb hem vandaag weer 
een aansporing via email gestuurd. Ik hoop dat hij tijd kan vinden om haar een antwoord te 
sturen en verantwoordelijkheid te nemen voor vooruitgang.  

Ik krijg lieve berichten van mijn familie.  

Het is zondag. Vaderdag. Ook in Boston.  

Was getekend, Rokus, Boston, 17 juni 2018. 

Wordt vervolgd.   

26 juni 2018, Intercity, Haarlem-Venlo 

Thea liet mij op woensdag 20 juni  weten dat ze haar intrek in een B&B had genomen. Henk 
moet 10 dagen ‘zitten’. Ik heb €500 aan haar overgemaakt. 

 
 Ik heb geen idee in welke stad ze verblijft. Ik krijg geen 
antwoord op berichten die ik haar stuur.  
Tim verzuimt elke afspraak die ik met hem maak. Ook zijn 
afspraken met Lisa komt hij niet na. Lisa heeft het besluit 
genomen Tim uit te schrijven op het postadres dat zij voor hem 
geregeld had. Dat gaat nog drie maanden in beslag nemen, 
maar vanaf dat moment zal Tim weer officieel dakloos zijn en dus 
onvindbaar voor schuldeisers.  

5 juli 2018, Chatillon en Bazois, Frankrijk 

Op vrijdag 29 juni 2018 heb ik Gerard Vermond op de hoogte 
gesteld van de situatie rondom Thea en Henk.  

Arnold van het Housing First Team in Haarlem had contact met Thea Zij verblijft in de woning 
van haar dochter in G.. Ze past op de kat van haar dochter, die momenteel is opgenomen. Zij 
heeft een officieel verbod om in die woning te verblijven, maar wellicht maakt het een verschil 
dat haar dochter er niet is. Gisteren had ik Albert Keevel aan de lijn. Hij vertelde dat Henk 90 
dagen moet zitten.  

Mogelijk dat die periode nog eens wordt verlengd, omdat er nog veel boetes uitstaan.  
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Henk zou gezegd hebben dat hij een advocaat in de arm heeft genomen om het Haarlem 
Project aan te klagen. Het echtpaar is ongelukkig met de loop van hun leven sinds zij 
onderdeel uitmaken van dit project.  

Omdat de uitkering van Henk automatisch gestopt gaat worden na 1 maand detentie, is het 
belangrijk dat Thea een uitkering aan gaat vragen. Albert had contact met haar en zij liet hem 
weten dat ze terugkomt naar Haarlem om dat te gaan regelen, bij Stem in de Stad. Echter, zij 
heeft geen geld meer.  

Ik heb €150 overgemaakt naar haar rekening. Geld dat zij eigenlijk niet meer heeft. Ik ben nog 
in afwachting van een rekening van een gebroken ruit in de woning van de RIBW. Omdat die 
op zich laat wachten, besloot ik dat geld toch maar over te maken. Het is belangrijk dat Thea 
middelen genereert om van te leven. Zeker nu haar partner lange tijd afwezig zal zijn.  

I.v.m. het overlijden van een vriend keer ik dit weekeinde terug naar Nederland. Ik ga in ieder 
geval een poging doen om Thea nog te ontmoeten, volgende week. Alan en Albert zijn 
standby, mocht ze voor die tijd iemand nodig hebben.  

Dit is de laatste tussenstand qua uitgaven van de deelnemers aan het Haarlem Project.  
Goedbeschouwd, afgezien van 1 deelnemer, die goede redenen heeft om het geld nog even 
te laten ‘rusten’, afgezien van de betaling van een gebroken ruit, is het project financieel gezien 
tot een einde gekomen.  

We laten de mensen die deel uitmaakten van dit project natuurlijk niet los. De effecten van 
deelname kunnen zich nog in lengte van jaren doen gelden. Daarnaast is de behoefte aan 
ondersteuning voor veel van de deelnemers niet afgenomen. Het is nog te vroeg uitspraken te 
doen over het effect van deelname aan dit project. In de maand december zal ik 
desalniettemin voorlopige conclusies trekken. Ik zal de Ethische Commissie van het Haarlem 
Project betrekken in mijn overpeinzingen, alsook hun gedachten daarover. Ik maak daartoe 
een afspraak met de commissie in de laatste weken van augustus 2018. 
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For your information en voor de volledigheid vermeld ik in de evaluatie de uitgaven die ik 
gedaan heb in het kader van the Haarlem Project.  

Zoals in eerdere overlegsituaties toegezegd en beloofd, heb ik die voldaan vanuit de 
vergoeding die de Gemeente Haarlem mij voor het leiden van dit project heeft verstrekt. De 
uitgaven spreken hopelijk voor zich. Ik heb het werk dat Lisa Verdegaal voor dit project gedaan 
heeft vergoed. Zij is zelfstandig en kon haar werkzaamheden niet vanuit andere middelen 
bekostigen. M.b.t. Alan Bunsee, één van de andere coaches van the Haarlem Project: ik heb 
hem vanuit mijn fee betaald voor de onkosten die hij gemaakt heeft. Gelet op de situatie 
waarin Alan verkeerde en momenteel verkeert (hij is formeel nog dakloos, doch krijgt binnen 
afzienbare tijd een woning in Amsterdam), vond ik het niet meer dan gepast dat te doen. 

Alan heeft zich in dit project ontwikkeld tot een goede coach. Hij was altijd beschikbaar en kan 
goed luisteren en reflecteren. Daarnaast is hij een natural born speaker. Bij verschillende 
gelegenheden heeft hij the Haarlem Project als spokesman voor het voetlicht gebracht.  
Binnenkort sluit hij de opleiding tot Ervaringsdeskundige aan de opleiding van Howie the Harp 
(Pameijer, Rotterdam), met goed gevolg af. Hij is het levende voorbeeld van de effectiviteit van 
deze aanpak van armoede en dakloosheid.  

Chatillon en Bazois, 5 juli 2018 

I.v.m. een overlijden binnen onze vrienden- en werkkring, ben ik vanuit Frankrijk weer terug 
gereden naar Nederland. Het heeft onze vakantie twee weken ‘on a hold’ gezet. In deze weken 
heb ik pogingen gedaan in contact te komen met Tim en Thea. Zij belt regelmatig en vraagt 
dan om geld. Omdat ik volgens hen in het begin van dit project een bedrag van €300 verkeerd 
had overgemaakt, namelijk naar de rekening van haar dochter, heb ik dat bedrag alsnog aan 
Thea uitgekeerd.  

Wanneer ik Thea aan de lijn heb, kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat ze teveel 
gedronken heeft. En dat blijft zo bij elk gesprek dat ik telefonisch met haar voer.  

Henk zit nog steeds in de gevangenis. Het zou kunnen, zo vertelde Thea dat hij een ISD-
maatregel krijgt opgelegd. Dat betekent een gevangenisstraf van 2 jaar. Hij belt mij wekelijks 
een aantal malen vanuit de PI (penitentiaire inrichting). Zijn boodschappen eindigen nooit fijn. 
Hij benoemt dat het feit dat ze in Het Pitstophotel hebben gewoond, kort na aanvang van het 
project, hun veel geld heeft gekost en dat het niet had mogen gebeuren. Dat het met hun 
instemming is gebeurd, vergeet hij dan te melden. Ook de woning in SW was niet waar ze op 
gehoopt hadden, met name omdat er zoveel incidenten met hun ‘buurman’ hebben 
plaatsgevonden. Zijn eigen aandeel is daarbij geen onderwerp van gesprek.  
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Henk eindigt het gesprek steeds met de mededeling dat hij een advocaat heeft ingeschakeld 
en dat hij mij en de gemeente Haarlem gaat aanklagen.  Ook belooft hij mij dat ‘mijn hoofd 
gaat rollen’. Een paar dagen geleden heb ik besloten zijn telefoontjes niet meer aan te nemen.  

Thea heeft de afgelopen week in een tent doorgebracht. Ergens in de buurt van V. Onder de 
rook van de kliniek waar haar dochter is opgenomen, zo vermoeden wij. Ze wil niet zeggen 
waar de tent staat. Aan de telefoon is zij moeilijk verstaanbaar. Waarschijnlijk door 
alcoholmisbruik.  

Alan heeft contact gezocht met een hulpverlener in V., Marcel Kroon. Hij is verbonden aan het 
Witte Huis, een opvangcentrum in V. Thea zou daar mogelijk geplaatst kunnen worden. Alan 
wil graag naar V. reizen om haar daar af te leveren. Ik heb hem gevraagd dat niet te doen, 
temeer daar ik eerder dit jaar afspraken met het Leger des Heils in M. heb gemaakt dat we niet 
actief meehelpen aan de vestiging van Thea en Henk in Z. Voor het welzijn van hun dochter is 
dat niet raadzaam. Bovendien gaat zo’n actie voorbij aan de opzet van dit project. Ik vind dat 
Thea op eigen beweging naar die opvang kan gaan. Ik heb haar daartoe uit eigen zak nog 
eens €100 gedoneerd. Nu beide echtelieden even niet bij elkaar zijn, Henk in de gevangenis 
verplicht moet afkicken, zijn de voorwaarden eigenlijk optimaal voor Thea en Henk om actief 
aan hun herstel te werken.  

Een paar dagen geleden heeft ze daar gelukkig gehoor aan gegeven. ‘Thea zit binnen’, zo 
appte Alan mij.  

Op 1 augustus belde zij mij met de vraag of ik de hulpverleners van haar dochter wilde bellen. 
Zij zou, zonder medicatie, met verlof naar huis gestuurd zijn. De hulpverlening weigerden haar 
medicatie aan haar huisadres af te leveren. Ik heb haar gezegd dat ik dat niet kan doen. We 
gaan ons niet bemoeien met behandelbeleid van andere hulpverleners.  

Ik heb nog een moment geaarzeld om Maria van Middelkoop van het Leger des Heils op de 
hoogte te stellen, maar uiteindelijk niet gedaan. Dit i.v.m. de wet op privacy.  

Alan heeft de laatste maanden een moeilijke periode doorgemaakt. Zijn relatie liep op de 
klippen en hij raakte zijn kamer kwijt. Hij was enkele weken dakloos. Hij heeft inmiddels een 
nieuwe vriendin en woont bij haar in. Binnen een aantal weken krijgt hij een woning via HVO/
Querido. Alan is vanzelfsprekend geen deelnemer van the Haarlem Project, maar ik vermeld 
het hier omdat het in het perspectief van dit project en the Amsterdam Project 
vermeldenswaardig is. Hij heeft een enorme progressie doorgemaakt, maar een terugval in het 
leven van mensen met geleefde ervaring loert altijd om de hoek. Gelukkig verkeert hij weer in 
rustiger vaarwater. Zijn telefonische bereikbaarheid laat te wensen over. Hij worstelt al 
maanden met een weerbarstige telefoon. Gisteren heb ik €150 aan hem overgemaakt om een 
nieuwe telefoon te kunnen kopen.  
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In het licht van dit project is het belangrijk dat hij bereikbaar is. Het totaalbedrag dat ik hem 
gedurende dit project heb betaald komt daarmee op €2075. Daarmee zijn de betalingen aan 
hem in dit project tot een einde gekomen.  

Van Tim hebben we niets meer vernomen. Het is ons totaal onduidelijk hoe het met hem gaat. 
Hij heeft geen contact meer opgenomen.  

Wij hebben ook geen leads naar mensen die ons wellicht iets over zijn lot kunnen vertellen. 
Alan zal proberen via de reclassering Tim op te sporen. Hij heeft bij die instelling een 
meldingsplicht.  

Nog een maand, dan zijn we aan het einde gekomen van the Haarlem Project. Tijd om de 
balans op te gaan maken, waarbij nogmaals vermeld dat het effect van wat wij gedaan hebben 
ook in de komende jaren gemeten zal kunnen en moeten worden. Evengoed, een 
tussenbalans is goed mogelijk.  

Ik heb oprechte hoop dat met alle deelnemers hun leven, met de gelden, op de rails gaan 
krijgen. Voor Thea en Henk zal nu hopelijk op de valreep een positieve wending zijn ingezet, 
ook al voelen beiden dat dan weer anders.  

Was getekend. Camping de Branding, Zandvoort, 2 augustus 2018  

Wordt vervolgd  

29 augustus 2018, Haarlem 

Vandaag had ik contact met Thea. Zij verblijft nog steeds in de woning van haar dochter, in Z. 
Dit zeer tegen de wens in van de begeleiders van haar dochter, die werkzaam zijn bij het Leger 
des Heils in M. Deze week hebben zij via email de alarmbel geluid. Het gaat niet goed met 
haar dochter. De aanwezigheid van moeder doet haar geen goed.  

Thea wil wel terugkomen naar Haarlem, maar ze wil niet in de nachtopvang. Ik heb een poging 
gedaan om een intake te regelen bij VriendGGZ in Lisse. Een Respijthuis, gerend door 
ervaringsdeskundigen. Zij zitten vol en hebben een wachtlijst.  

Henk zit nog steeds in de gevangenis. Zijn ‘zaak’ is nog niet voorgekomen. Het is onduidelijk 
hoe lang hij nog in het gevang zal moeten blijven. In een eerder gesprek met Thea heb ik 
aangegeven dat als hij blijft volharden in dreigementen aan mijn (voicemail)adres, ik aangifte 
zal doen. Sindsdien zijn de telefoontjes die ik van hem kreeg gestopt.  

Ik begreep van Merel, met wie ik vorige week contact had, dat ook zij wekelijks door hem 
gebeld wordt. Merel zit in dubio. Zij kan Thea geen voorrang geven als het bijvoorbeeld gaat 
om plaatsing in de VP. Er staan mensen op de wachtlijst en die kan zij niet omzeilen.  
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Thea gaf in het telefoongesprek aan dat ze overweegt om toch weer terug te gaan naar het 
Witte Huis, in V. Die zijn bereid om haar te helpen en haar zelfs een postadres te geven, 
ondanks de zogenaamde ‘regio-binding’. Dat is bijzonder, want dat doen mensen niet zomaar. 
Zij kan op die wijze een uitkering bemachtigen.  

Ik heb haar van harte aanbevolen dat te doen. Dat is haar enige optie momenteel, gegeven de 
voorkeuren die zij heeft. Langer bij haar dochter blijven is geen optie.  

Tim. Vorige week had de reclassering een afspraak met hem. Wij hebben nog niet vernomen 
of hij daar is verschenen. Dat blijft nog even spannend.  

Vanmiddag ontmoet ik de ethische commissie. We zitten 3 dagen 
voor het officiële einde van the Haarlem Project. 
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26 oktober 2018, Schiphol 

Er is veel gepasseerd sinds het verstrijken van de datum van 1 september 2018, de officiële 
einddatum van the Haarlem Project 

Henk zit nog steeds in de gevangenis. Aanvankelijk zou hij op 19 september vrijkomen, echter 
zijn detentie-periode is verlengd tot 14 december 2018. Hij is gestopt met het inspreken van 
dreigementen aan mijn adres. Ik heb uiteindelijk aangifte gedaan bij de polite. Op 9 
september 2018 ontving ik het laatste op mijn voicemail ingesproken bericht.  

Thea is uiteindelijk teruggegaan naar V., naar het Witte Huis. Zij is contact enige tijd uit de weg 
gegaan. Medio oktober nam zij weer het initiatief tot toenadering. Zij vertelde mij dat ze hoopt 
in Z. domicilie te vinden. Het verblijf in het Witte Huis is niet echt naar tevredenheid. Evengoed, 
terug reizen naar Haarlem is voor haar geen optie. 

Van Tim hebben wij al maanden niets meer vernomen. Hij verscheen niet op de afspraken met 
zijn reclasseringswerker in Amsterdam.  Het is volstrekt onduidelijk wat er van hem geworden 
is.  

Ralph is nog immer dakloos. Het geld staat op een spaarrekening bij zijn bewindvoerder. In de 
week van 22 oktober meldde hij zich weer eens in the Living Museum in Bennebroek. Het ging 
niet goed. Hij was rusteloos en ik kon mij niet aan de indruk onttrekken dat hij een mindere 
periode doormaakte. 

Met Petra is er geen contact meer geweest sinds het aflopen van dit project. Ik neem aan dat zij 
nog met haar kinderen in de VP verblijft. Ik zal binnenkort contact opnemen met Loutfia, haar 
begeleidster. Loutfia wil ik ook graag spreken m.b.t. tot haar gedachten over de effectiviteit 
van the Haarlem Project. Haar bespiegelingen zullen in dit verslag opgenomen worden.  

Evaluatie en Conclusie, 3 november 2018, Boston 

*Drie van de vijf deelnemers  kregen in het afgelopen jaar een woning.  Twee deelnemers 
hebben het geld aangewend om hun woning in te richten. Bij de derde deelnemer werd het 
geld op twee rekeningen van haar kinderen gestort. Dat geld gaat in de toekomst aangewend 
worden voor educatie van de kinderen.  

*Met één deelnemer hebben we geen contact meer. Hij verkreeg goedbeschouwd een jaar 
lang gemiddeld €1000 per maand. Hij beschikte niet over een uitkering. Toen de laatste euro 
was overgemaakt, stopte het contact met hem. Wij weten niet waar hij momenteel verblijft.  
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*Eén deelnemer zit langdurig in detentie. Hij zal daar nog 2 jaar blijven (note, 21 december 
2018). Zijn echtgenote verblijft momenteel in een opvangadres in Vlissingen. Er is een start 
gemaakt met schuldsanering.  

*Bij een eventuele formalisering en continuering van deze aanpak in Haarlem, stel ik voor 
dat de projectleider de deelnemers zelf gaat selecteren. Daarmee doe ik niets af aan de 
wijsheid van de ethische commissie. Die hebben naar eer en geweten een keuze gemaakt. Net 
als in Amsterdam en Rotterdam sterkt het tot aanbeveling dat de projectleider die uiteindelijk 
met mensen gaat werken, ruim de tijd neemt om zich te verdiepen in de levens van eventuele 
deelnemers. In Rotterdam en Amsterdam heeft het productieteam drie maanden de tijd 
genomen om tot een keuze van deelnemers te komen.  

*In een volgende versie van the Haarlem Project zou ik persoonlijk alleen mensen willen 
selecteren die langdurig dakloos zijn.  

*Het feit dat ik de ethische commissie een jaar lang heb kunnen raadplegen, is ook een 
voorwaarde in een vervolg. Niemand heeft de wijsheid in pacht. Samen weten we meer.  

*Ik sta nog steeds achter het besluit om maar beperkte berichtgeving over the Haarlem 
Project te betrachten. Het moge duidelijk zijn dat de aanwezigheid van Beau van Erven Dorens 
een onmiskenbaar positief effect had op de uitkomst van zijn programma’s. Het project in 
Haarlem heeft bewezen dat ook met beperkte media-aandacht het effect van deze aanpak 
groot kan zijn.  

*Van de €25.000 die ik van de Gemeente Haarlem ontving, heb ik €4787,65 uitgegeven 
aan bijkomende kosten. Indachtig de nieuwe aanvraag voor subsidie van de hand van Henk 
Esselink, pleit ik voor een iets ruimer budget.  

Wat u hieronder gaat lezen, is een voorlopige conclusie. Alles is altijd anders dan je denkt. Wat 
nu waarheid is, kan morgen totale onzin zijn. Tevredenheid en effectiviteit van een project zoals 
deze kan over een meer-jaren-periode gemeten worden. Wij zouden de deelnemers en de 
opdrachtgevers ook recht doen door vanaf nu jaarlijks te evalueren met de deelnemers aan dit 
bijzondere project.  

Vooropgesteld: mensen met complexe problematiek kunnen ons nooit teleurstellen. Zij 
hebben soms goede redenen om zich af te wenden van hulpverlening.  

In dit project zijn drie mensen opgenomen met wie ik betrekkelijk weinig contact heb gehad. 
Zij hadden een bestendig contact met hulpverleners in Haarlem. Twee van die mensen 
woonden in de VP.  

Het ging om twee moeders met kinderen. Eén van die moeders werd bij de start van het 
project, ter elfde ure, in het project opgenomen.  
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Een dakloze man, die verkozen was, bleek op vakantie naar M. te zijn gegaan. Op de ochtend 
van de officiële bekendmaking in het stadhuis te Haarlem, is zij verwittigd. Het mag geen 
verbazing wekken dat zij zeer verrast was en emotioneel. De vrouw, met twee jonge kinderen, 
Petra, krijgt per 6 november een woning in Haarlem, na lang wachten. Dit nieuws kreeg ik 
deze week te horen van haar hulpverleenster, Loutfia. Ik ben blij dat wij dit nieuws nog in deze 
evaluatie kunnen opnemen. 

(note 19 december 2018) Petra woont sinds enkele weken in ZV. De verstrekking van de 
woning duurde iets langer dan verwacht. Het gaat goed. Ze kan daar ook over begeleiding 
beschikken, er is een hulpverleenster aangewezen. Op 7 januari 2019 heb ik met Loutfia en 
Petra een afspraak in Haarlem. Dan gaan we bespreken wanneer ik haar €10.000 over kan 
maken.  

Hierboven, in het uitgebreide verslag, kun je oplezen waarom er betrekkelijk weinig contact 
was met deze vrouw. Er bestond een gerede angst dat zij het verkregen geld zou gaan 
aanwenden om weer over de wereld te gaan zwerven, of zoals zij in een eerder contact 
vertelde, het geld zou aanwenden om te gaan speculeren met Bitcoins.  

In het laatste gesprek dat ik met haar had, een paar maanden geleden, liet zij ons weten dat ze 
het geld zou gaan aanwenden om een eventuele nieuwe woning in te richten. Anderzijds wilde 
zij het geld reserven om onderwijs voor haar kinderen te kunnen betalen.  

De tweede moeder, Rita, verkreeg al in een eerder stadium van het project een woning. Zij 
bewoont nu al enige tijd een woning in SW. De €10.000 heeft zij voornamelijk gebruikt voor 
het opknappen en inrichten van de woning. Ik had de indruk dat deze deelneemster het idee 
had dat ze een lot uit de loterij had gewonnen. Zij heeft tot op de laatste dag van ons contact 
niet echt begrepen waar dit project over ging. Dit alles neemt niet weg dat zij zich enorm 
gesteund voelde. Ze was en is ons eeuwig dankbaar.  

Is het verstandig geweest deze moeders met kinderen uit te verkiezen? Vanuit humaan 
oogpunt, absoluut. Het zij hun en de kinderen zeer gegund, we hebben op een positieve wijze 
ingegrepen in hun bestaan, echter bij een volgende mogelijkheid zou ik persoonlijk kiezen 
voor mensen die echt op straat leven. In de hiërarchie van dak- en thuisloosheid hebben rough 
sleepers in deze een klein streepje voor.  

Onze derde kandidaat (Ralph) behoorde en behoort af en aan tot die doelgroep. Hij verbleef 
net als beide moeders bij de start van het project in de VP. Hij beschikt over een bestendig 
contact met een hulpverlener en een goed contact met een bewindvoerder.  

Met Ralph had ik regelmatig ontmoetingen. Ik moet hierbij vermelden dat ik hem al kende uit 
eerdere ontmoetingen. Hij kent de weg naar mijn andere project, the Living Museum in 
Bennebroek, goed. Ik heb hem daar bij verschillende gelegenheden welkom geheten.  
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Hij heeft tot op heden (ik sprak hem vorige week voor het laatst) geen aanspraak gemaakt op 
het geld, anders dan dat hij verzocht het geld op een spaarrekening te storten. Ralph wil het 
geld graag reserveren voor de inrichting van een eventueel beschikbare woning.  

Het is fijn te weten dat hij een goede bewindvoerder heeft en over een geweldige 
hulpverlener beschikt. Mensen in wie hij vertrouwen stelt en kan spreken over de besteding 
van het geld.  

Tijdens onze laatste ontmoeting was hij onrustig en niet in goede doen. Dat gebeurt hem over 
een heel jaar genomen zo af en toe. Dat normaliseert zich na verloop van tijd altijd. Hij loopt 
niet in 7 sloten tegelijk. Ralph is een goede keuze geweest. Hij is dakloos en af en toe 
thuisloos. Ik was blij dat hij een kandidaat was. Het gaat ons helpen als we hem na verloop van 
een half of heel jaar nog eens spreken, om te kijken welke bestemming hij aan het geld 
gegeven heeft. Ik benadruk hier nog maar eens zijn uitspraak, vorig jaar, dat het project hem 
veel rust heeft geven.  

(note, 19 december 2018) Recent liep ik zijn hulpverlener Gerard Vermond in de binnenstad 
tegen het lijf. Gerard vertelde dat Ralph binnenkort een woning krijgt. Hij was opgetogen. 
Gerard gaat deze maand met pensioen. Hij is blij dat hij zijn werkzame leven op deze manier 
met Ralph kan afsluiten.  

Tim. Dat is een verhaal apart, zoals ieder verhaal een verhaal apart is. Ieder mens is uniek en 
ook herstel is zeer persoonlijk. Dat is voor iedereen weer anders. Met Tim hebben we al 
maanden geen contact meer. Kort nadat de laatste euro is uitgegeven, verstomde ook het 
contact met hem. Er waren veel veronderstellingen rond in mijn hoofd, echter de waarheid 
gebiedt mij te zeggen dat we geen idee hebben waar hij momenteel verkeert. Hij verzaakte 
afspraken met zijn reclasseringsambtenaar.  

Hij heeft geen enkele poging gedaan nog contact op te nemen. Mobiele nummers werken niet 
(meer). Hopelijk komen we binnen afzienbare tijd in contact. Goedbeschouwd heeft Tim een 
jaar lang gemiddeld €1000 per maand ontvangen. Alsof hij een uitkering genoot. Weliswaar 
met de plus-factor van het contact met twee coaches. Hij maakte soms aanspraak op meer 
geld, maar protesteerde nooit als dat niet gehonoreerd werd. Tim was een goede keuze. Hij 
was dakloos bij aanmelding.  

Tot kort voordat hij het contact verbrak, liet hij weten de coaching zeer te waarderen. Het was 
voor ons, Rokus en Alan, dan ook een onaangename verrassing dat hij niets meer van zich 
heeft laten horen.  

Tim bezat het vermogen om weliswaar in 7 sloten tegelijk te lopen, maar nooit door het 
‘afvoerputje’  te zakken.  
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Hij vond steeds mensen op zijn weg met wiens hulp hij dat wist te voorkomen. Het is tevens 
goed mogelijk dat hij momenteel net als Henk een gevangenisstraf uitzit. Zijn schuldenlast is 
tenslotte ook aanzienlijk. Wij hebben hopen dat het hem goed gaat.  

Thea en Henk. Het is niet voor niets dat ik een evaluatie m.b.t. hun personen tot het laatst 
bewaard heb. Hun verhaal  ‘schuurt’ het meest. We zijn door diepe dalen gegaan om hun 
leven in goede banen te leiden en daar waren veel mensen bij betrokken.   

De laatste stand van zaken nu is dat Henk geruime tijd in de gevangenis verblijft. Hij zal daar 
zeker tot medio december moeten verblijven. De bedreigingen aan mijn adres, via voicemail, 
zijn de laatste tijd gelukkig gestopt. Ik heb er evenwel aangifte van gedaan. Dit in overleg met 
mijn ethische commissie, met de gemeente en de politie. Kortgeleden werd ik gebeld met de 
mededeling dat de aangifte is geregisseerd en dat hij bovenop andere zaken terecht 
gekomen is. Een rechercheur heeft de voicemails die ik heb bewaard digitaal opgeslagen.  

Die zullen waarschijnlijk als bewijslast ‘meegenomen’ worden. Wanneer de zaak voorkomt, is 
onduidelijk.  

(note, 19 december 2018) Via Albert Keevel, één van the Haarlem Project coaches, die 
wekelijks contact heeft met Thea, vernam ik dat het waarschijnlijk is dat H. nog twee jaar in de 
gevangenis zal moeten blijven. Henk liet mij in een recent bericht weten dat het hem niet 
uitmaakt: “1, 2 of 3 jaar-stilte” en daar liet hij het bij. (note, 21 december 2018) Albert laat 
weten dat Henk de komende twee jaar in detentie zal blijven.  

19 december 2018, the Living Museum, Bennebroek 

Thea verblijft in de opvang in V., het Witte Huis. Zij belde mij kortgeleden omdat zij wat 
bezittingen in Haarlem kwam ophalen. Het contact was gelukkig weer goed. Er was een fijn 
gesprek mogelijk. Ze verblijft in een opvang met overwegend mannen. Zij is van plan 
voorlopig te blijven, maar vertelde ook dat ze uiteindelijk weer naar Haarlem terug wil komen. 
Zij vroeg mij of ik zou kunnen bewerkstelligen dat Henk binnenkort vrij komt. Ik liet haar weten 
dat ik daar niets over te zeggen heb en in die zin dus ook niets kan betekenen voor hem.  

Goedbeschouwd is de ontstane situatie een situatie die beiden wellicht in de mogelijkheid 
stelt een start te maken met hun herstel.  

In elkaars nabijheid vulden hun dagen zich met overmatig drankgebruik, conflicten met 
anderen en veel turbulentie. Daar is nu voorlopig een halt aan toegeroepen.  

Ik heb goede hoop dat zij beiden, in hun nieuwe woonsetting, aan hun herstel kunnen werken. 
De negatieve spiraal is voorlopig gestopt. Het is verre van ideaal, maar ik denk dat deze 
situatie voorlopig de beste mogelijkheid geeft hun leven een positieve wending te geven.  
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Het mag geen verbazing wekken dat zij beiden daarover van mening verschillen met 
ondergetekende. Ik kan dat ook begrijpen, hoe gek dat ook mag klinken. Mensen die 
getraumatiseerd zijn hebben een goede reden om te zeggen wat ze zeggen. Zij hebben 
goede redenen ontevreden te zijn over de uitkomst van the Haarlem Project. Dat hun 
zienswijze afwijkt van de zienswijze van de coaches van the Haarlem Project, dat is evident. 
Ieders mening telt.   

Een rechercheur heeft in de maand november 2018 de geluidsfragmenten die ik van de 
verschillende voicemails van Henk gemaakt had, bij mij thuis op een memory stick gezet. 

Verontschuldigingen  

Ik bied mijn verontschuldigingen aan voor deze wellicht ‘deviante’ vorm van eindrapportage. Ik 
versta de kunst van ambtelijke taal niet. Het is een verhalend verslag geworden.  

Een verslag waarin de lezer hopelijk op kan lezen wat er zoal bij komt kijken als je dakloze 
mensen een aanbod doet dat ze niet af kunnen slaan.  

Daarnaast hebben wij de waarheid niet in pacht. Al (terug)lezende denk ik over verschillende 
van onze besluiten al weer anders. Het feit dat ik in 3 steden aan deze methodiek heb mogen 
bijdragen is een groot geschenk. Het heeft mij veel inzicht gegeven in wat er zoal goed, als wel 
fout kan gaan.  

Ik vermeld dat het project nog lang niet ten einde is gekomen. Net als bij the Amsterdam 
Project en het Rotterdam Project bestaat er nog steeds contact met verschillende deelnemers. 
Dat zal de komende jaren niet veranderen. Mensen hechten zich aan mensen (ook coaches) en 
de contacten gaan verder dan die ik bij het aanbieden van reguliere hulpverlening 
(bemoeizorg) heb ervaren.  Ik kan gemakkelijk elke dag blijven doorschrijven. Want elke dag 
doen zich nieuwe en vermeldenswaardige feiten voor in het leven van coaches en deelnemers.  

10 januari 2019  

Op deze dag was ik in de gelegenheid Petra in haar nieuwe woning te bezoeken. Ik betrad 
een prachtig ingerichte woning, in een mooie wijk. De vloer had zij zelf gelegd en met behulp 
van vrienden is de woning verder opgeknapt. Haar kinderen waren ten tijde van dit huisbezoek 
naar school. Petra is inmiddels gescheiden en heeft desalniettemin het contact met haar ex 
hersteld. Het contact is beter dan het geweest is. Hij zoekt momenteel naar mogelijkheden om 
zich in Nederland te vestigen, zodat hij dichterbij zijn kinderen kan zijn. Petra wil haar budget 
aanwenden om haar kinderen, op een latere leeftijd, de mogelijkheid van scholing te geven. 
We komen overeen dat ik haar geld op twee verschillende rekeningen, op naam van haar 
kinderen zal storten. Zo geschiedde.  
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Petra gaf aan dat het geld en haar kinderen haar er van weerhouden hebben om weer op reis 
te gaan. Zij is tot het besef gekomen dat de zorg en de toekomst van haar kinderen 
belangrijker is.  

Speciale Dank 

Speciale dank gaat uit naar Albert Keevel, Lisa Verdegaal en Alan Bunsee, allen coach in the 
Haarlem Project. Zij waren 24/7 beschikbaar als deelnemers dat nodig hadden, zelfs na het 
aflopen van dit project op 1 september 2018. Ook nu is er nog contact met verschillende 
deelnemers. Albert was daarnaast aanbrenger van dit project in de Gemeenteraad van 
Haarlem, als lid van de partij Trots Haarlem. 

Alan worstelde gedurende dit jaar nog steeds met de naweeën van zijn dakloosheid. 
Kortgeleden, drie jaar na Afloop van the Amsterdam Project, kreeg hij een woning in 
Amsterdam-Oost. Op de tweede dag na het betrekken van zijn woning, werd Alan door de 
politie aangehouden i.v.m. het uitstaan van ‘oude boetes’. Hij moest er twee maanden voor 
‘zitten’ in Alphen aan den Rijn. Dankzij een geweldige hulpverleenster van HVO/Querido is hij 
zijn woning niet kwijtgeraakt en zal hij binnenkort starten met de sanering van zijn 
schuldenlast. Alan toonde zich in dit project een ware coach. Hij is immers 
ervaringsdeskundige en zijn opleiding aan Howie the Harp geven hem de juiste mix van skills 
die nodig zijn bij de begeleiding van dakloze mensen.  

Rokus Loopik �71



The Haarlem Project 1 september 2017

Last but not least wil ik Henk Esselink en mijn ethische commissie, Afke, Ziggy, Adine en Jody, 
benoemen. Zonder hen was dit project niet mogelijk geweest. Ik kon ze ten alle tijden 
raadplegen voor advies en coaching. Dat maakt dit project zo bijzonder. Op allerlei manieren 
konden mensen meekijken in de levens van de 5 deelnemers. 

De beste wensen voor het jaar 2019 

Henk Esselink, mijn opdrachtgever van de gemeente Haarlem, heeft laten weten “afhankelijk 
van de evaluatie van de pilot afgelopen jaar in de gemeenteraad”, mogelijkheden te zien voor 
een eventueel vervolg van het project.” 

Gelet op de resultaten in Amsterdam, Haarlem en Rotterdam, schat Henk Esselink in dat er een 
reële kans is op een vervolgproject, indien de evaluatie in de gemeenteraad een positieve 
eindconclusie zal krijgen.  

"Ik houd van de kracht van Social Media. Onlangs plaatste ik een bericht over het Rotterdam 
Project. Ruim 400.000 mensen bekeken inmiddels (25 december 2018) dat bericht. Het lijkt mij 
evident dat deze aanpak ‘leeft’ onder mensen. 

Het Rotterdam Project trok, net als the Amsterdam Project, wekelijks meer dan een miljoen 
kijkers. Het was een groot succes, ook onder de meest kritische hulpverleners met wie ik 
samenwerk. In 2019 ben ik onderdeel van een nieuw TV-programma van Beau, ‘de Sleutel’.  

In zes verschillende gemeenten gaan we zes dakloze mensen een woning aanbieden (Housing 
First). 

Ik hoop oprecht dat de Gemeente Haarlem een vervolgtraject gaat uitvoeren en dat wij deze 
nieuwe en doeltreffende methodiek een vervolg kunnen geven. In deze roerige tijden, tijden 
waarin menselijke verhoudingen op scherp staan, is dat een groots en effectief gebaar.   

Was getekend, 28 januari 2019, Haarlem 

Rokus Loopik 

Projectleider the Haarlem Project 

Ik wil dit ‘rapport’ graag afsluiten met een gedicht van Charles Bukowski. Het geeft zeer 
treffend weer wat het betekent om dakloos te zijn.  
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Flophouse 

you haven't lived 

until you've been in a 

flophouse 

with nothing but one 

light bulb 

and 56 men 

squeezed together 

on cots 

with everybody 

snoring 

at once 

and some of those 

snores 

so 

deep and 

gross and 

unbelievable- 

dark 

snotty 

gross   

subhuman 
wheezings 
from hell 
itself. 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your mind 
almost breaks  
under those 
death-like  
sounds 
and the 
intermingling 
odors: 
hard 
unwashed socks 
pissed and  
shitted  
underwear 
and over it all 
slowly circulating 
air 
much like that 
emanating from  
uncovered 
garbage 
cans. 
and those 
bodies 
in the dark 
fat and  
thin 
and 
bent 
some 
legless 
armless 
some  
mindless  
and worst of 
all: 
the total 
absence of  
hope 
it shrouds 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them 
covers them 
totally. 
it's not 
bearable. 
you get 
up 
go out 
walk the  
streets 
up and  
down 
sidewalks 
past buildings 
around the  
corner  
and back 
up 
the same street 
thinking 
those men 
were all 
children 
once 
what has happened 
to 
them? 
and what has 
happened 
to 
me? 
it's dark 
and cold 
out 
here.  

Charles Bukowski 
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Inleiding
The Project Haarlem vormde de uitvoering van de motie 
die door de gemeenteraad werd aangenomen op 10 no-
vember 2016: “Geef daklozen eigen regie over hun toe-
komst”. Daarin overwogen de indieners dat een proef 
in Haarlem uitgevoerd zou moeten worden analoog 
aan de projecten zoals die eerder in Londen en Amster-
dam werden uitgevoerd.  Doelstelling van de proef zou 
moeten zijn dat “5 langdurig daklozen een persoonlijk 
budget krijgen en zo zelf meer de regie krijgen over hun 
re-integratie (vinden van huis en opleiding of werk)”. Zie 
voor de overwegingen die hieraan ten grondslag lagen 
de tekst van de motie zoals weergegeven op pagina 2 
van het evaluatieverslag. 
Als we de vraag moeten beantwoorden of de proef het 
resultaat heeft opgebracht wat ermee werd beoogd, 
moet dus bezien worden of de deelnemers met het be-
schikbare budget meer regie hebben gekregen over hun 
re-integratie (vinden van huis en opleiding of werk). In 
eerste aanleg moet daartoe beoordeeld worden in hoe-
verre de situatie van de deelnemers aan het einde van 

Deelnemer 1 (TY):  
Situatie voor de start van het 
project: 

na langere periode van detentie 
maakt hij incidenteel gebruik van 
maatschappelijke opvang; wil 
gaan samenwonen met vriendin. 
Heeft geen uitkering, geen post-
adres. Schuldenlast ad € 10.000. 
Geen werk. 

Situatie aan het eind van het 
project: 

onduidelijk door het verbreken 
van alle communicatie met con-
tactpersonen en hulpverleners. 
Na positieve wending na start 
van het project (“direct aan de 
slag gegaan als schilder”) is het 
budget volledig aangewend voor 
de kosten van het dagelijks leven 
bij ontbreken van een sociale 

uitkering respectievelijk inkom-
sten uit werk.

Evaluatie: 

situatie van deelnemer aan het 
eind van het project is niet te 
beoordelen. Het verloop van zijn 
leefomstandigheden gedurende 
het project, tot het verbreken 
van alle communicatie nadat het 
beschikbare budget is uitgeput, 
maakt het onwaarschijnlijk dat 
er sprake is van geslaagde maat-
schappelijke re-integratie. Het 
beschikbaar gestelde budget is 
niet aangewend om huisvesting, 
opleiding of werk te verwerven. 
Gesteld kan worden dat het bud-
get is aangewend als substituut 
voor een bijstandsuitkering. Een 
uitkering kon niet worden toe-
gekend bij gebrek aan een (post)

adres. Oorzaak hiervoor was 
weer dat deelnemer niet wilde 
voldoen aan de vereiste om zijn 
werkelijke verblijfplaats (domici-
lie) kenbaar te maken.  
Er kan niet worden vastgesteld 
dat het budget heeft bijgedragen 
aan een versnelde maatschap-
pelijke re-integratie. Binnen de 
projectperiode is het beoogde 
doel geenszins behaald. Er wordt 
na afloop van de pilot geen ge-
bruik gemaakt van faciliteiten 
gemeente Haarlem: er is geen 
uitkering toegekend en er wordt 
geen beroep gedaan op overige 
sociale voorzieningen zoals maat-
schappelijke opvang.

THE HAARLEM 
PROJECT
Evaluatie ambtelijk opdrachtgever 
4 februari 2019

de pilot wezenlijk anders is ten opzichte van hun situa-
tie voor de start van het project. Vervolgens moet wor-
den vastgesteld of de wijziging in de leefomstandighe-
den van deelnemers in meer of mindere mate bepaald is 
door de beschikbaarheid van het persoonlijk budget.  
Hieronder heb ik voor alle deelnemers feitelijk beschre-
ven welke impact de interventie middels inzet van The 
Haarlem Project op de deelnemers heeft gehad. Ik ein-
dig met een algemene terugblik en een beleidsadvies 
aan het Haarlems gemeentebestuur.
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Deelnemer 2 (RK): 
Situatie voor de start van het 
project: 

maakt gebruik van de maat-
schappelijke opvang Wilhelmina. 
Leidt al jarenlang een bestaan 
in of rond de maatschappelijke 
opvang. Hij wacht op een eigen 
woning via de contingentenre-
geling. Ontvangt een uitkering 
en staat vrijwillig onder bewind 
door onvermogen eigen financi-
en goed te beheren. 

Situatie aan het eind van het 
project:

 kort na beëindiging van het 
project is via de contingentenre-
geling zelfstandige woonruimte 
aangeboden. De inkomenssitua-
tie is ongewijzigd: bijstandsuitke-
ring en bewindvoering op basis 
van vrijwilligheid. Het budget 
is niet aangewend en is overge-
maakt op een spaarrekening van 
deelnemer in beheer bij bewind-
voerder. Het zal deels aangewend 
worden voor de inrichting van de 
eigen woning.

Evaluatie:

 de leefomstandigheden van 
deelnemer waren aan het einde 
van het project goeddeels onge-
wijzigd ten opzichte van de situ-
atie voor de start van het project. 
Met dien verstande dat verhui-
zing naar eigen woonruimte op 
afzienbare termijn in het vooruit-
zicht stond. Het beschikbare bud-
get is niet aangewend gedurende 
de pilot. Zolang verhuizing nog 
niet is gerealiseerd wordt gebruik 
gemaakt van de maatschappelij-
ke opvang; daarnaast is en blijft 
er gebruik gemaakt worden van 
de inkomensvoorziening in de 
vorm van bijstand.  
Er kan niet worden vastgesteld 
dat het budget heeft bijgedragen 
aan een versnelde maatschap-
pelijke re-integratie. Binnen de 
projectperiode is het beoogde 
doel niet behaald; kort na het 
project werd een eigen woning 
aangeboden via de contingen-
tenregeling.

Deelnemer 3 (GK): 
Situatie voor de start van het 
project: 

verblijft 6 maanden in de maat-
schappelijke opvang voor econo-
misch dakloze gezinnen Velser-
poort. Keerde na echtscheiding 
in Spanje, met 2 kinderen terug 
naar Nederland. Inkomen in de 
vorm van bijstand.

Situatie aan het eind van het 
project:

 Kort na beëindiging van het 
project is deelnemer verhuisd 
naar een zelfstandige woning 
die via de contingentenregeling 
werd aangeboden. Inkomen in 
de vorm van bijstandsuitkering. 
Draagt zorg voor 2 minderjarige 
kinderen.

Evaluatie: 

De situatie van deelnemer is aan 
het eind van het project (kort na 
het eind van het project) gewij-
zigd omdat er na verhuizing naar 
een eigen woning geen gebruik 
meer wordt gemaakt van maat-
schappelijke opvang. Er is (nog) 
geen sprake van een wijziging 
in de inkomenssituatie. Het be-
schikbare budget is gedurende 
het project niet aangewend; het 
bedrag is na afloop van het pro-
ject gestort op rekeningnummers 
van beide kinderen om in de 
toekomst mogelijk aangewend 
te kunnen worden voor studie-
kosten.  
Er kan niet worden vastgesteld 
dat het budget heeft bijgedragen 
aan een versnelde maatschap-
pelijke re-integratie; binnen de 
projectperiode is het beoogde 
doel niet behaald. Op termijn kan 
het budget mogelijk positieve 
bijdrage zijn aan de toekomst 
van de kinderen van deelnemer.

Deelnemer 4 (RA): 
Situatie voor de start van het 
project:

verblijft al 9 maanden in maat-
schappelijke opvang economisch 
dakloze gezinnen Velserpoort. 
Hoopt op zelfstandige huisves-
ting via de zogenaamde contin-
gentenregeling. Heeft bijstands-
uitkering.

Situatie aan het eind van het 
project:

 gedurende het project werd 
via de contingentenregeling 
zelfstandige woonruimte aange-
boden. Het beschikbaar gestelde 
budget werd voornamelijk ge-
bruikt voor de inrichting van deze 
woning. De inkomenssituatie is 
ongewijzigd. Draagt zorg voor 2 
minderjarige kinderen.

Evaluatie: 

leefomstandigheden zijn ge-
durende het project ingrijpend 
gewijzigd dankzij de verhuizing 
vanuit de maatschappelijke 
opvang naar eigen zelfstandige 
woonruimte. Het budget is voor-
namelijk aangewend voor de 
kosten van inrichting van deze 
eigen woning. Er kan niet worden 
vastgesteld dat het budget heeft 
bijgedragen aan een versnelde 
maatschappelijke re-integratie. 
Binnen de projectperiode is het 
beoogde doel deels behaald in 
de vorm van verhuizing naar ei-
gen woonruimte. Dit werd even-
wel gerealiseerd via de contin-
gentenregeling. De aanwending 
van het budget voor de inrichting 
van de eigen woning is in feite 
een substituut geweest voor 
bijzondere bijstand. Er wordt na 
de verhuizing geen gebruik meer 
gemaakt van de maatschappelij-
ke opvang; de inkomenssituatie 
is nog ongewijzigd: uitkering 
Participatiewet.

Deelnemer 5 (H&O):  
Situatie voor de start van het 
project: l

eiden al jarenlang een zwervend 
bestaan, “bewonen” momenteel 
een kamer zonder verwarming in 
Haarlem, huur € 600 per maand, 
postadres bij StemindeStad. Uit-
kering van € 1.040 per maand. 
5 dagen per week naar dagac-
tiviteit Actief Talent. Jarenlange 
drankverslaving.

Situatie aan het eind van het 
project:

 H verblijft langere periode in 
detentie; O verblijft in opvang-
huis in Vlissingen. Uitkering in 
Haarlem is beëindigd. 

Evaluatie: 

situatie van deelnemers is gewij-
zigd gedurende deelname aan 
het Haarlem Project. Er kan niet 
gesproken worden van re-inte-
gratie: er is geen sprake van regu-
liere huisvesting en maatschap-
pelijke participatie. Het budget 
is aangewend voor tijdelijke 
huisvesting, reiskosten en overi-
ge kosten van het bestaan. Er kan 
niet worden vastgesteld dat het 
budget heeft bijgedragen aan 
een versnelde maatschappelijke 
re-integratie. Niet uitgesloten kan 
worden dat de ingezette inter-
ventie op termijn een positieve 
invloed op het bestaan van beide 
personen gehad zal blijken te 
hebben; binnen de projectperio-
de is het beoogde doel geenszins 
behaald. Niettemin wordt er 
geen gebruik meer gemaakt van 
faciliteiten gemeente Haarlem: 
uitkering is beëindigd en er 
wordt vooralsnog geen beroep 
gedaan op overige sociale voor-
zieningen zoals maatschappelijke 
opvang.
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Algemene conclusies 

De effectiviteit van de inzet van een persoonlijk budget (“money 
first”) voor mensen die gebruik moeten maken van maatschappelijke 
opvang is met The Haarlem Project niet aangetoond. De inzet van het 
persoonlijk budget lijkt bij individuele cliënten geen enkel aantoon-
baar effect te hebben gehad indien maatschappelijke re-integratie 
(vinden van huis en opleiding of werk zoals de raadsmotie stelde) als 
doel voor ogen stond. De deelnemers die gedurende of kort na afloop 
van het project over eigen woonruimte konden beschikken, kregen 
deze allen aangeboden via de contingentenregeling. Geen van de 
deelnemers slaagde er gedurende het experiment in om met behulp 
van het beschikbare budget een opleiding te starten dan wel aan 
betaald werk te komen. 

Kan hiermee de conclusie worden getrokken dat het experiment is 
mislukt? Wat mij betreft leert het experiment dat de interventie “mo-
ney first” voor mensen die langere tijd dakloos zijn, op zichzelf niet 
effectief is in termen van maatschappelijke re-integratie. Ook leert het 
experiment dat de trajectbegeleiding binnen de maatschappelijke 
opvangvoorzieningen in Haarlem wel effectief is. De professionele 
trajectbegeleiding in combinatie met de contingentenregeling is aan-
toonbaar zeer effectief voor de maatschappelijke re-integratie waar 
het gaat om het zelfstandig wonen. Een zeer belangrijke vervolgvraag 
in dit kader is of de zelfstandige woonsituatie duurzaam zal blijken te 
zijn. The Haarlem Project behelsde niet uitsluitend de inzet van per-
soonlijke budgetten, maar ook de inzet van een team deskundige en 
zeer gemotiveerde begeleiders. De projectleider concludeert mijns 
inziens terecht dat de waarde van dit team relatief beperkt was bij de 
deelnemers die al konden rekenen op de ondersteuning door hulpver-
leners binnen de voorzieningen maatschappelijke opvang in Haarlem. 
Hij stelt dat bij een eventueel vervolgproject daarom deelnemers 
geselecteerd moeten worden op “mensen die echt op straat leven”.  
 
Belangrijkste conclusie uit het project en het projectverslag in de vorm 
van een logboek, is wat mij betreft dat de levens van mensen in of 
rond de maatschappelijke opvang vaak ingewikkeld zijn en dat iedere 
individuele situatie weer bijzondere achtergronden kent. Dat keuzes 
in het leven maken vaak lastig is en daarom ook regelmatig verkeerde 
keuzes worden gemaakt. En dat verslaving mensen in een wurgende 
houdgreep kan houden.  
Maatschappelijke re-integratie voor deze groep vereist vooral betrok-
ken hulpverlening die ook bij tegenslagen doorzet, kan begeleiden 
naar voorzieningen op de levensgebieden waar mensen zijn vastgelo-
pen: inkomen, schulden, verslaving, huisvesting. De beschikbaarheid 
van een persoonlijk budget, inzet van het instrument “money first” is 
daaraan ondergeschikt.  
 
Tenslotte kent deze evaluatie forse beperkingen. Het project heeft 
slechts 5 deelnemers gekend. De selectie van de deelnemers is uit-
gevoerd door een onafhankelijke commissie die kennelijk vooral een 
heterogene groep heeft willen samenstellen. Er is beperkte informatie 
over het effect van de interventie; er is slechts één informatiebron: het 
evaluatieverslag van de projectleider. Ik baseer me daarbij uitsluitend 
op feiten en heb daarom geen oordeel over de mentale, psychosociale 
effecten van de interventie op de deelnemers. Het project heeft de 
deelnemers 12 maanden gevolgd; de mogelijkheid bestaat beslist dat 
er op langere termijn nog effecten optreden.

Beleidsadvies 

De inzet van de interventie “money first” is in The Haarlem Project 
niet effectief gebleken. Een vervolgproject volgens dezelfde opzet zal 
naar verwachting geen belangrijke meerwaarde hebben. Een project 
waarbij deelnemers gericht worden geselecteerd uit de groep mensen 
daadwerkelijk dakloos zijn en die geen gebruik maken van de voor-
zieningen maatschappelijke opvang (“rough sleepers”), kan mogelijk 
meer inzicht verschaffen in de mogelijkheden om te resulteren in een 
doorslaggevende wijziging in de leefomstandigheden van deze groep 
mensen. Overwogen moet daarbij worden om niet aan individuele 
deelnemers een persoonlijk budget beschikbaar te stellen, maar een 
ondersteuningsbudget beschikbaar te stellen aan het team hulpverle-
ners met als voorwaarde dat deze middelen ingezet kunnen worden 
gericht op maatschappelijk re-integratie van deelnemers.
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Levensvragen | EEN COLUMN VAN RENÉ VAN DER RIJST
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Mij werd gevraagd om bij de opening van de 

Week voor de ontmoeting een overpijnzing te 

houden over eenzaamheid. Zo stond het in 

het mailtje dat ik kreeg: overpijnzing, met een 

lange ij. Eigenlijk wel een mooie verschrijving, 

want eenzaamheid gaat vaak over pijn. Even 

dacht ik, dat het de bedoeling was dat ik over 

pijn zing, maar iets zeggen mocht ook. 

Er wordt, niet alleen in de Week voor de ont-
moeting maar het hele jaar door, ontzettend 

veel georganiseerd tegen eenzaamheid. Op 

heel veel plekken kun je elkaar ontmoeten. 

Maar komen we bij wat achter die eenzaam-

heid zit?

Eenzaamheid doet pijn.

Omdat het te maken heeft met verbroken 

relaties. Met in de steek gelaten zijn, of je 

in de steek gelaten voelen. Zoals mensen 

die een geliefde verloren aan de dood zich 

soms in de steek gelaten voelen - en tegelijk 

vinden dat ze dat niet mogen voelen, want 

hij, zij, wilde natuurlijk niet dood, maar intus-

sen is hij er niet meer, blijft zij alleen achter.

Of de pijn van een relatie, die er nooit is 

gekomen. Van mensen die het maar niet 

lukt om een ander te vinden, vriendschap te 

sluiten. Die dat soms in hun eigen schoe-

nen geschoven krijgen - als jij niet zo… als je 
nu… En soms is dat ook zo. Zijn zij sociaal 

onhandig. Of ze hebben te veel teleurstel-

lingen meegemaakt, te vaak een blauwtje 

gelopen, te vaak ‘nee’ gehoord op de vraag 

‘wil je met mij spelen?’ En daarom proberen 

ze het maar niet meer. Trekken ze zich terug. 

Pijnlijk…

De pijn van genoeg mensen kennen en toch 

het gevoel hebben niet gekend te zijn, niet 

gezien te worden, je verhaal niet echt kwijt 

te kunnen. Je kunt heel veel mensen om je 

heen hebben en toch eenzaam zijn.

Ik ben als een uil in de woestijn,
een steenuil in een verlaten bouwval,
slaap ken ik niet, ik ben eenzaam
als een vogel op het dak.

Woorden uit een Psalm. Eenzame woorden, 

vol pijn. Iedereen zit gezellig bij elkaar in 

huis, jij zit alleen als een vogel op het dak. 

Als een uil in een woestijn van eenzaamheid.

Ik denk dat iedereen zich er wel iets bij voor 

kan stellen, er iets van mee kan voelen.

Eenzaamheid gaat over pijn. Het roept exis-

tentiële vragen op: wie ben ik? Hoe kijk jij naar 

mij? Wie ziet mij zoals ik ben? Wat is de zin 

van het leven? Waarom ben ik er eigenlijk?

Het zou mooi zijn als er plekken zijn waar 

die vragen ter sprake kunnen komen. Waar 

je je verhaal kwijt kunt, er naar je geluisterd 

wordt. Of het ook opgelost kan worden, weet 

ik niet. Maar dat het ter sprake komt, dat is 

al heel wat.

Van de st raat  | NIEUWSRUBRIEK DOOR: GWENDELYN LUIJK

The Haarlem Project voor de helft succesvol
Drie van de dakloze deelnemers aan The Haarlem Project zijn goed op weg hun leven 
weer op de rit te krijgen. In twee andere gevallen heeft een gift van tienduizend euro 
gemeentegeld niet het gehoopte resultaat opgeleverd. 
Begin dit jaar gaf de gemeente Haarlem vijf goedgevulde bankpassen weg aan vier 
alleenstaanden en een stel, allen langdurig dakloos. Met het geld en coaching werd 
gepoogd hun een nieuwe start te geven. 
De pilot werd begeleid door hulpverlener Rokus Loopik, die ook bij tv-programma The
Amsterdam Project en The Rotterdam Project met Beau van Erven Dorens betrokken is.  
Twee deelnemers hebben het geld opzij gezet, een derde kreeg een woning toegewezen 
en gebruikte het geld voor de inrichting. Een vierde deelnemer is volledig van de radar 
verdwenen, vertelt Loopik. “Het ging eigenlijk heel goed met hem maar toen het geld 
op was, verdween hij. We kunnen al maanden geen contact meer met hem krijgen.” Een 
poging het deelnemende stel onderdak te bieden mislukte. De man en vrouw uiten nu 
harde beschuldigingen richting het project. “Dat is heel jammer”, vindt Loopik. “Maar 
het hoort ook bij de doelgroep, die door trauma’s of andere omstandigheden niet altijd 
in staat is te kijken naar het eigen aandeel in een project als dit.  We kunnen misschien 
de conclusie trekken dat deze aanpak niet iedereen kan helpen. Al twijfel ik meteen aan 
die uitspraak. Inzichten kunnen ook op een later moment komen.”

Toch is hij positief over het project. “Drie van de vijf vind ik niet slecht. Eigenlijk 
verdient iedere dakloze zo’n aanbod. Punt is dat je niet kunt voorspellen hoe iemand 
ermee omgaat. Een volgende keer zou ik de deelnemers nog zorgvuldiger screenen. 
De resultaten op lange termijn zijn nu bovendien nog niet te meten. Daarvoor zou je 
iedereen nog vijf jaar moeten bljven volgen.”
Loopik hoopt het project nogmaals te mogen uitvoeren. Binnen de gemeente Haar-
lem is daartoe een aanvraag ingediend. 

M eer werkende armen, maar wie zi jn het?
De afgelopen dertien jaar is het aantal werkenden dat in armoede leeft anderhalf 
keer zo groot geworden. In 2001 waren er 210 duizend armen met werk, in 2014 
waren dat er 320 duizend. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). 
Aandacht van beleidsmakers is volgens de onderzoekers nodig, maar de werkende 
armen zijn een blinde vlek voor gemeenten. Die gaan er vaak vanuit dat algemene 
maatregelen tegen armoede ook deze speci eke groep vooruit helpen, maar onder-
nemen geen pogingen de werkende armen te bereiken. Bron: NRC en EenVandaag

Beyoncé en Jay-Z geven dakloze studiebeurs
Supersterren Beyoncé en Jay-Z hebben tijdens een concertreeks elf tieners blij 
gemaakt met studiebeurzen van honderdduizend doller per stuk. In Seattle ging 
de beurs naar de 17-jarige Khairi Perry, die de afgelopen vier jaar als een nomade 
leefde. Hij sliep in motels, opvanghuizen bij familie en vrienden en in een auto. 
Zijn doel is nu: een diploma halen en doorstromen naar de universiteit. Bron: The 
News Tribute

Predikant RENÉ VAN DER RIJST over de grote en kleine vragen van het bestaan en de antwoorden die hij ook niet altijd heeft.

Bart Zandvliet kookte in een trits 

sterrenrestaurants en is docent aan 

Novacollege Hotelschool locatie Haarlem. 

Maandelijks presenteert hij een menu 

waarmee u uw gasten kunt verrassen.
Meesterkok

VOORGERECHT VOOR 10 PERSONEN

Sashimi van albacore tonijn met een 
komkommersalade en wasabimayonaise

Ingrediënten

1 kg albacore tonijn (of vervangen door IJslandse zalm)

75 gr fi ve spices powder

4 stuks komkommer

2 dl witte wijndressing

1 bos basilicum

300 gr mayonaise

Wasabipasta, hoeveelheid naar smaak

Zeezout en peper, hoeveelheid naar smaak

Diverse slasoorten

Zonnebloemolie

Olijfolie (eerste persing)

Bereiding
✶ Snijd de komkommer “en julienne” (in kleine reepjes) 

en maak dit aan met de dressing

✶ Voeg aan het kruidenmengsel peper en zeezout toe

✶ Snijd de tonijn in repen van ongeveer 3 centimeter. Rol 

dit door het kruidenmengsel en klop dit goed af

✶ Bak de tonijnrepen zo kort mogelijk in zonnebloemolie 

aan alle kanten en zet direct terug in de koeling voor 

ongeveer 30 minuten. Haal ze er daarna weer uit en 

snijd ze in plakken van ongeveer 5 millimeter dik

Bereiding Wasabimayonaise
✶ Wasabipasta met mayonaise, peper en zout goed ver-

mengen en glad roeren met een garde. Doe dit in een 

plastic spuitzak en bewaar in de koeling

Afwerking gerecht
✶ Alle slasoorten wassen.

✶ Presentatie: zie foto.

Ingrediënten

10 stuks rundersucade (à 180 gram)

250 gr roomboter

500 gr vette mirepoix (soepgroenten met spekjes)

50 gr tomatenpuree

1 liter rode wijn

1 liter jus de veau (kalfsjus)

2 tenen knofl ook

1500 gr zuurkool

20 aardappelen

Zout en peper naar smaak

Ronde ring

Voorbereiding
✶ Snijd de vette mirepoix

✶ Pel de teentjes knofl ook en halveer ze

✶ Maak rode wijnsaus (zie onder)

✶ Spoel en kook de zuurkool

✶ Maak pommes mousseline (zie internet)

Bereiding
✶ Bestrooi de rundersucade met zout en peper

✶ Braad het aan in de roomboter en haal ze uit de pan

✶ Fruit de mirepoix met de knofl ook aan

✶ Voeg de tomatenpuree toe

✶ Blus af met rode wijn en jus de veau

✶ Doe het geheel in een braadslede of grote jus pan

✶ Leg het vlees op de mirepoix en voeg water toe tot-

dat het vlees ruim onder het kookvocht staat

✶ Dek af met aluminiumfolie of een deksel

✶ Laat onder “gesloten deksel” tenminste 6 uur garen 

op 120°C in de oven of op een klein pitje.

Afwerking gerecht
✶ Verwarm de aardappelmousseline 

✶ Verwarm de zuurkool in het kookvocht met een klein 

beetje roomboter

✶ Leg de ronde ring in het midden van een bord

✶ Doe een schep van de puree in de ring en daarop 

de zuurkool en leg hierop het vlees

✶ Giet rondom saus om het gerecht (meer dan op de 

foto, zodat er rondom een laagje saus ligt)

RODE WIJNSAUS

700 gr rode wijn

10 stuks halve teentjes knofl ook

5 stuks sjalotjes in ringen

5 dl kalfsfond zonder zout

75 gr roomboter in kleine blokjes gesneden

Bereiding
✶ Fruit de sjalotjes en voeg later de knofl ook toe

✶ Blus af met de rode wijn en laat inkoken tot er een 

stroperig geheel ontstaat

✶ Voeg de kalfsfond toe en kook in op smaak en juis-

te dikte

✶ Monteer met koude boter (daarna niet meer 

koken).*

HOOFDGERECHT VOOR 10 PERSONEN

Rundersucade braisée met zuurkool, aardappel mousseline en een saus van rode wijn

*  Vaktermen
Zegt de professional “boter (op)monteren” dan 

bedoelt hij het in kleine hoeveelheden stukjes 

koude boter door een mengsel kloppen totdat het 

de gewenste dikte heeft verkregen. Belangrijk is dat 

u de substantie niet laat koken.

WIJNTIP: een licht gekoelde Barbera d’Alba

WIJNTIP: een licht fruitige Chardonnay

D esser t
Is een goede maaltijd eigenlijk wel af zonder dessert? De 

meesterkok presenteerde ons een uitstekend nagerecht, 

waarvan u het recept vind op www.straatjournaal.com

m.m.v. Novacollege Hotelschool locatie Haarlem
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Vrijdag 1 december. 25 men-
sen zitten wat onwennig aan 
de grote vergadertafel in de 
collegekamer van het Haar-
lemse stadhuis. Wethouder 
Jur Botter neemt het woord 

en vertelt dat hij vijf namen gaat opnoe-
men die zijn geselecteerd voor The Haar-
lem Project. Een uniek sociaal experiment 
waarbij de gemeente vijf daklozen elk 
tienduizend euro schenkt. Een gift zon-
der regels of tegenprestaties. “We hopen 
dat jullie het geld zullen gebruiken om je 
leven naar een hoger plan te tillen.” 
De vijf uitverkorenen weten stuk voor 
stuk niet wat ze moeten zeggen. Een 
van hen begint zachtjes te huilen. “Dank 
je wel”,  uistert ze na een lange stilte. 

De overige mensen aan tafel zijn er ook 
stil van. Zij zijn sinds 1 oktober op ver-
schillende manieren (vrijwillig) betrok-
ken bij dit project: als coach, hulpverle-
ner of lid van de ethische adviescom-
missie - die de vijf deelnemers anoniem 
selecteerde. 
Projectleider Rokus Loopik legt de 
deelnemers uit dat ze er niet alleen voor 
staan. “We geven jullie een boekje met 
namen en telefoonnummers. Verlies 
dat niet, houd het bij je als je grootste 
schat. Deze ervaren coaches mag je dag 
en nacht bellen als je vragen hebt. Of 
als je het gewoon even niet meer weet.” 
Loopik grinnikt: “Of als je in de Media 
Markt staat en wilt weten of het verstan-
dig is om de duurste plasma-tv aan te 
schaff en.” 

Ook aanwezig: fractievoorzitters Frank 
Visser (ChristenUnie Haarlem) en San-
der van den Raadt (Trots Haarlem). Zij 
dienden in november 2016 een motie 
in waarin zij het college verzocht: een 

proef te doen met tenminste vijf lang-
durig daklozen waarbij ze een per-
soonlijk budget krijgen en zo zelf meer 
de regie krijgen over hun re-integratie 
(vinden van huis en opleiding of werk).
Frank Visser: “Het idee voor deze motie 
kwam door The Amsterdam Project (zie 
kader, red.). Ik zapte er vorig jaar toe-
vallig langs, en was meteen gegrepen. 
Het was zo spannend en emotioneel 
om te zien hoe elke deelnemer omging 
met deze unieke kans. En de resultaten 
waren verbluff end; de één vond een 
baan en een huis, de ander kickte af en 
begon aan een opleiding. Ik dacht: zou 
dat hier ook kunnen? Maar dan zonder 
die camera’s?” 

Haken en ogen
De motie van Visser en Van den Raadt 
werd aangenomen; daarna was het col-
lege aan zet. Dat reserveerde 75.000 
euro voor het project: 50.000 voor de 
vijf deelnemers en 25.000 voor project-
kosten. Geen schokkend bedrag, als je 
bedenkt dat alleen al de opvang, de tra-
jectbegeleiding en het BCT-loket in de 
Raakspoort jaarlijks ruim 5,5 miljoen 
euro kost. 
Wethouder Jur Botter (Welzijn, D66): “Ik 
vind het ontzettend mooi dat dit idee 
vanuit de raad is gekomen. Want we 
gaan met z’n allen een bijzonder expe-
riment aan. Er zitten wat haken en ogen 
aan. Dit project druist bijvoorbeeld in 
tegen het principe dat we iedereen in 
Nederland gelijk willen behandelen. 
Andere daklozen, of mensen met grote 
schulden die wél een woning hebben, 
zouden die tienduizend euro misschien 
ook wel willen hebben. Ook zullen som-
mige hulpverleners het moeilijk krijgen, 
aangezien ze niet mogen ingrijpen. Als 
een deelnemer het hele bedrag er in één 

keer doorheen jast, dan kunnen we daar 
weinig tegen doen.”
Daar staat tegenover dat het huidige 
beleid ook geen beproefde methode 
voor succes is, zegt Botter. “We maken 
vorderingen. We hebben meer gediff e-
rentieerde opvang en het aantal daklo-
zen dat in een begeleid traject zit, is ver-
dubbeld. Maar de aanwas blijft onver-
minderd hoog. Dit jaar, en ook vorig 
jaar, stroomden er zeventig mensen uit. 
Toch zit de opvang nog altijd perma-
nent vol. We weten niet hoe dat komt. 
Daarom sta ik open voor alle initiatie-
ven die een oplossing kunnen bieden 
voor dit probleem.” 

“Dit experiment draait om zelfregie”, 
zegt Rokus Loopik. De Haarlemse 
sociaal-psychiatrisch verpleegkundige 
werd door de gemeente aangesteld als 
projectleider van The Haarlem Project. 

Wat zou jij 
doen met 
tien mille?

Een uniek sociaal 
experiment én een 

Haarlemse primeur: 
vijf daklozen krijgen elk 

tienduizend euro. Een 
gift zonder regels of 

verplichtingen. Het eerste 
wat Odette (49) deed: 

twee treinkaartjes naar 
Zeeland kopen. 

TEKST: JESSICA HOOGENBOOM

FOTO’S: HEIDI BORGART

Onder andere vanwege zijn deelname 
als coach bij The Amsterdam Project. “Het 
geld is een metafoor voor vertrouwen. 
We geven deze mensen het vertrouwen 
om zélf hun leven op een hoger plan te 
krijgen. Wat denk je zélf dat goed voor 
je is? En wie of wat heb je daarbij nodig? 
Dat is een wezenlijk andere benade-
ring dan het reguliere systeem dat we 
bedacht hebben om hulp te verlenen.”
Loopik vroeg ervaren hulpverleners om 
kandidaten aan te dragen. Haarlemse 
daklozen die in een vicieuze cirkel zitten, 
verslaafd of niet, maar zonder ernstige 
verstandelijke beperkingen. “Mensen 
moeten de verantwoordelijkheid die bij 
deze unieke kans hoort wel aankunnen.” 

Adviescommissie
Een ethische adviescommissie wachtte 
de bijna onmogelijke taak om vijf kan-
didaten uit te kiezen. Commissielid 
Jody van der Velde, coördinator van 
aanloopcentrum Stem in de Stad: “Eerst 
dacht ik: wat een kans! En meteen daar-
na: wat ingewikkeld! Want wie wel, en 

wie niet? We hebben de zesentwintig 
anonieme casussen grondig bestudeerd 
en bediscussieerd. We hopen dat deze 
bijzondere kans om zelf keuzes te kun-
nen maken iets wakker maakt. Iets wat 
kan zorgen voor een doorbraak uit die 
vicieuze cirkel. Of dat lukt of niet, is een 
tweede; we laten ons graag verrassen.”

Kan dit sociale experiment straks ook 
structureel beleid worden? Wethouder 
Jur Botter sluit het beslist niet uit: “Als 
dit project een succes wordt, dan is het 
evident dat dit beleid wordt. En al is het 
maar voor de helft een succes, dan vind 
ik ook dat we moeten nagaan of het pro-
ject voortgezet kan worden. Maar voor 
nu wachten we in spanning af wat er 
met deze vijf mensen gaat gebeuren.” 

Straatjournaal zal The Haarlem Project de 
komende maanden volgen en regelma-
tig verslag doen. Het experiment ein-
digt in oktober 2018. ■

Als hij het hele 

bedrag er in één 

keer doorheen jast, 

kunnen we daar 

weinig tegen doen

The Haarlem Project

ODETTE (49) is een van de vijf deelnemers van 
The Haarlem Project . Ze heeft de eerste vijftig euro 
al uitgegeven.

Twee jaar geleden deed Odette haar verhaal al in deze 

krant. Ze was toen net een aantal maanden dakloos. 

Samen met haar man, haar grote liefde met wie ze al 32 

jaar samen is. Ze sliepen bij het Leger des Heils, en later 

in parkeergarages en stations door het hele land. Inmid-

dels huren ze een kamertje zonder verwarming voor veel 

te veel geld van een bekende. 

Wat was het eerste waar ze aan dacht tijdens die bijeen-

komst op 1 december? Ze lacht. “Ik dacht eerst: wat moet 

ik nú weer doen?!” Even later: “Onze jongste dochter. Aan 

haar dacht ik, toen ik snapte wat me aangeboden werd.” 

Haar dochter van 23, van wie ze zielsveel houdt en over 

wie ze zich soms zorgen maakt. Ze wil dichterbij haar zijn. 

In alle opzichten. “Maar dat gaat niet zomaar, want ze 

woont in Zeeland. Dat is tweeënhalf uur reizen met de 

trein, en een enkeltje kost 24 euro.” 

Verhuizen naar Zeeland, zou dat een optie zijn? Een nieuw 

begin, dichtbij haar dochter? Haar ogen beginnen te twin-

kelen. “Daar zou ik heel erg gelukkig van worden, ja. En 

mijn man en dochter denk ik ook.” 

Maar ho ho, rustig aan, ze wil dit stap voor stap aan-

pakken. “Eerst moeten we andere woonruimte vinden. 

En onze geldzaken op orde krijgen. We hebben al een 

afspraak met de budgetcoach uit het boekje gemaakt.”

De eerste stap is dus gezet. Of eigenlijk de tweede, want 

Odette en haar man hebben zojuist twee treinkaartjes 

gekocht. “Naar Zeeland. Onze dochter heeft net een 

nieuw jong katje, dat willen we graag zien.”

The Amsterdam Project

In 2016 kregen de Amsterdamse daklozen Alan, Lolle, 

Marco, Chayenne en Gerrie een pinpas met daarop tiendui-

zend euro én de mogelijkheid om dag en nacht een team 

van hulpverleners te benaderen. Een initiatief van program-

mamaker Beau van Erven Dorens, die de vijf deelnemers 

gedurende een jaar met de camera volgde. 

Londen ➔ A’dam ➔ Haarlem
The Haarlem Project is dus helemaal niet zo uniek? Toch 

wel, want dit is een initiatief van de gemeente; bij het 

Amsterdamse project speelde de gemeente geen rol. Ove-

rigens was Beau ook niet de eerste: hij liet zich inspireren 

door een vergelijkbaar project uit 2009, waarbij de Londen-

se hulporganisatie Broadway dertien daklozen elk driedui-

zend pond gaf zonder verplichtingen. Anderhalf jaar later 

hadden zeven van hen een dak boven het hoofd.

Alan: van deelnemer naar coach 
Een aantal deelnemers van The Amsterdam 
Project is ook betrokken bij The Haarlem 
Project. Naast projectleider Rokus Loopik 

(destijds coach), doet ook Alan Bunsee weer 

mee. Hij was één van de vijf dakloze Amster-

dammers, en is nu coach voor de Haarlemse 

deelnemers. 

Alan: “Ik ben letterlijk en fi guurlijk (zie foto’s, 
red.) mijn wilde haren verloren. Ik weet hoe 

het is om geen huis te hebben. En ik weet 

ook hoe het is om ineens tienduizend euro op 

zak te hebben. Dat is niet alleen maar feest, 

het is ook zwaar. Want, wat ga je doen? Ik heb 

mezelf echt leren kennen dat jaar. Het geld 

heeft zeker geholpen, maar het vertrouwen dat in mij werd 

gesteld, en de liefde en de hulp die ik kreeg, gaven de door-

slag om mijn leven om te gooien. Dat gun ik de Haarlemse 

deelnemers ook. Ze mogen me dag en nacht bellen, net als 

ik destijds mocht.”   

The Amsterdam Project gemist? Terugkijken kan via: 

rtl.nl/gemist/the-amsterdam-project/fragmenten

Wordt vervolgd…

Foto: Rokus Loopik
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Vrijdag 1 december. 25 men-
sen zitten wat onwennig aan 
de grote vergadertafel in de 
collegekamer van het Haar-
lemse stadhuis. Wethouder 
Jur Botter neemt het woord 

en vertelt dat hij vijf namen gaat opnoe-
men die zijn geselecteerd voor The Haar-
lem Project. Een uniek sociaal experiment 
waarbij de gemeente vijf daklozen elk 
tienduizend euro schenkt. Een gift zon-
der regels of tegenprestaties. “We hopen 
dat jullie het geld zullen gebruiken om je 
leven naar een hoger plan te tillen.” 
De vijf uitverkorenen weten stuk voor 
stuk niet wat ze moeten zeggen. Een 
van hen begint zachtjes te huilen. “Dank 
je wel”,  uistert ze na een lange stilte. 

De overige mensen aan tafel zijn er ook 
stil van. Zij zijn sinds 1 oktober op ver-
schillende manieren (vrijwillig) betrok-
ken bij dit project: als coach, hulpverle-
ner of lid van de ethische adviescom-
missie - die de vijf deelnemers anoniem 
selecteerde. 
Projectleider Rokus Loopik legt de 
deelnemers uit dat ze er niet alleen voor 
staan. “We geven jullie een boekje met 
namen en telefoonnummers. Verlies 
dat niet, houd het bij je als je grootste 
schat. Deze ervaren coaches mag je dag 
en nacht bellen als je vragen hebt. Of 
als je het gewoon even niet meer weet.” 
Loopik grinnikt: “Of als je in de Media 
Markt staat en wilt weten of het verstan-
dig is om de duurste plasma-tv aan te 
schaff en.” 

Ook aanwezig: fractievoorzitters Frank 
Visser (ChristenUnie Haarlem) en San-
der van den Raadt (Trots Haarlem). Zij 
dienden in november 2016 een motie 
in waarin zij het college verzocht: een 

proef te doen met tenminste vijf lang-
durig daklozen waarbij ze een per-
soonlijk budget krijgen en zo zelf meer 
de regie krijgen over hun re-integratie 
(vinden van huis en opleiding of werk).
Frank Visser: “Het idee voor deze motie 
kwam door The Amsterdam Project (zie 
kader, red.). Ik zapte er vorig jaar toe-
vallig langs, en was meteen gegrepen. 
Het was zo spannend en emotioneel 
om te zien hoe elke deelnemer omging 
met deze unieke kans. En de resultaten 
waren verbluff end; de één vond een 
baan en een huis, de ander kickte af en 
begon aan een opleiding. Ik dacht: zou 
dat hier ook kunnen? Maar dan zonder 
die camera’s?” 

Haken en ogen
De motie van Visser en Van den Raadt 
werd aangenomen; daarna was het col-
lege aan zet. Dat reserveerde 75.000 
euro voor het project: 50.000 voor de 
vijf deelnemers en 25.000 voor project-
kosten. Geen schokkend bedrag, als je 
bedenkt dat alleen al de opvang, de tra-
jectbegeleiding en het BCT-loket in de 
Raakspoort jaarlijks ruim 5,5 miljoen 
euro kost. 
Wethouder Jur Botter (Welzijn, D66): “Ik 
vind het ontzettend mooi dat dit idee 
vanuit de raad is gekomen. Want we 
gaan met z’n allen een bijzonder expe-
riment aan. Er zitten wat haken en ogen 
aan. Dit project druist bijvoorbeeld in 
tegen het principe dat we iedereen in 
Nederland gelijk willen behandelen. 
Andere daklozen, of mensen met grote 
schulden die wél een woning hebben, 
zouden die tienduizend euro misschien 
ook wel willen hebben. Ook zullen som-
mige hulpverleners het moeilijk krijgen, 
aangezien ze niet mogen ingrijpen. Als 
een deelnemer het hele bedrag er in één 

keer doorheen jast, dan kunnen we daar 
weinig tegen doen.”
Daar staat tegenover dat het huidige 
beleid ook geen beproefde methode 
voor succes is, zegt Botter. “We maken 
vorderingen. We hebben meer gediff e-
rentieerde opvang en het aantal daklo-
zen dat in een begeleid traject zit, is ver-
dubbeld. Maar de aanwas blijft onver-
minderd hoog. Dit jaar, en ook vorig 
jaar, stroomden er zeventig mensen uit. 
Toch zit de opvang nog altijd perma-
nent vol. We weten niet hoe dat komt. 
Daarom sta ik open voor alle initiatie-
ven die een oplossing kunnen bieden 
voor dit probleem.” 

“Dit experiment draait om zelfregie”, 
zegt Rokus Loopik. De Haarlemse 
sociaal-psychiatrisch verpleegkundige 
werd door de gemeente aangesteld als 
projectleider van The Haarlem Project. 

Wat zou jij 
doen met 
tien mille?

Een uniek sociaal 
experiment én een 

Haarlemse primeur: 
vijf daklozen krijgen elk 

tienduizend euro. Een 
gift zonder regels of 

verplichtingen. Het eerste 
wat Odette (49) deed: 

twee treinkaartjes naar 
Zeeland kopen. 

TEKST: JESSICA HOOGENBOOM

FOTO’S: HEIDI BORGART

Onder andere vanwege zijn deelname 
als coach bij The Amsterdam Project. “Het 
geld is een metafoor voor vertrouwen. 
We geven deze mensen het vertrouwen 
om zélf hun leven op een hoger plan te 
krijgen. Wat denk je zélf dat goed voor 
je is? En wie of wat heb je daarbij nodig? 
Dat is een wezenlijk andere benade-
ring dan het reguliere systeem dat we 
bedacht hebben om hulp te verlenen.”
Loopik vroeg ervaren hulpverleners om 
kandidaten aan te dragen. Haarlemse 
daklozen die in een vicieuze cirkel zitten, 
verslaafd of niet, maar zonder ernstige 
verstandelijke beperkingen. “Mensen 
moeten de verantwoordelijkheid die bij 
deze unieke kans hoort wel aankunnen.” 

Adviescommissie
Een ethische adviescommissie wachtte 
de bijna onmogelijke taak om vijf kan-
didaten uit te kiezen. Commissielid 
Jody van der Velde, coördinator van 
aanloopcentrum Stem in de Stad: “Eerst 
dacht ik: wat een kans! En meteen daar-
na: wat ingewikkeld! Want wie wel, en 

wie niet? We hebben de zesentwintig 
anonieme casussen grondig bestudeerd 
en bediscussieerd. We hopen dat deze 
bijzondere kans om zelf keuzes te kun-
nen maken iets wakker maakt. Iets wat 
kan zorgen voor een doorbraak uit die 
vicieuze cirkel. Of dat lukt of niet, is een 
tweede; we laten ons graag verrassen.”

Kan dit sociale experiment straks ook 
structureel beleid worden? Wethouder 
Jur Botter sluit het beslist niet uit: “Als 
dit project een succes wordt, dan is het 
evident dat dit beleid wordt. En al is het 
maar voor de helft een succes, dan vind 
ik ook dat we moeten nagaan of het pro-
ject voortgezet kan worden. Maar voor 
nu wachten we in spanning af wat er 
met deze vijf mensen gaat gebeuren.” 

Straatjournaal zal The Haarlem Project de 
komende maanden volgen en regelma-
tig verslag doen. Het experiment ein-
digt in oktober 2018. ■

Als hij het hele 

bedrag er in één 

keer doorheen jast, 

kunnen we daar 

weinig tegen doen

The Haarlem Project

ODETTE (49) is een van de vijf deelnemers van 
The Haarlem Project . Ze heeft de eerste vijftig euro 
al uitgegeven.

Twee jaar geleden deed Odette haar verhaal al in deze 

krant. Ze was toen net een aantal maanden dakloos. 

Samen met haar man, haar grote liefde met wie ze al 32 

jaar samen is. Ze sliepen bij het Leger des Heils, en later 

in parkeergarages en stations door het hele land. Inmid-

dels huren ze een kamertje zonder verwarming voor veel 

te veel geld van een bekende. 

Wat was het eerste waar ze aan dacht tijdens die bijeen-

komst op 1 december? Ze lacht. “Ik dacht eerst: wat moet 

ik nú weer doen?!” Even later: “Onze jongste dochter. Aan 

haar dacht ik, toen ik snapte wat me aangeboden werd.” 

Haar dochter van 23, van wie ze zielsveel houdt en over 

wie ze zich soms zorgen maakt. Ze wil dichterbij haar zijn. 

In alle opzichten. “Maar dat gaat niet zomaar, want ze 

woont in Zeeland. Dat is tweeënhalf uur reizen met de 

trein, en een enkeltje kost 24 euro.” 

Verhuizen naar Zeeland, zou dat een optie zijn? Een nieuw 

begin, dichtbij haar dochter? Haar ogen beginnen te twin-

kelen. “Daar zou ik heel erg gelukkig van worden, ja. En 

mijn man en dochter denk ik ook.” 

Maar ho ho, rustig aan, ze wil dit stap voor stap aan-

pakken. “Eerst moeten we andere woonruimte vinden. 

En onze geldzaken op orde krijgen. We hebben al een 

afspraak met de budgetcoach uit het boekje gemaakt.”

De eerste stap is dus gezet. Of eigenlijk de tweede, want 

Odette en haar man hebben zojuist twee treinkaartjes 

gekocht. “Naar Zeeland. Onze dochter heeft net een 

nieuw jong katje, dat willen we graag zien.”

The Amsterdam Project

In 2016 kregen de Amsterdamse daklozen Alan, Lolle, 

Marco, Chayenne en Gerrie een pinpas met daarop tiendui-

zend euro én de mogelijkheid om dag en nacht een team 

van hulpverleners te benaderen. Een initiatief van program-

mamaker Beau van Erven Dorens, die de vijf deelnemers 

gedurende een jaar met de camera volgde. 

Londen ➔ A’dam ➔ Haarlem
The Haarlem Project is dus helemaal niet zo uniek? Toch 

wel, want dit is een initiatief van de gemeente; bij het 

Amsterdamse project speelde de gemeente geen rol. Ove-

rigens was Beau ook niet de eerste: hij liet zich inspireren 

door een vergelijkbaar project uit 2009, waarbij de Londen-

se hulporganisatie Broadway dertien daklozen elk driedui-

zend pond gaf zonder verplichtingen. Anderhalf jaar later 

hadden zeven van hen een dak boven het hoofd.

Alan: van deelnemer naar coach 
Een aantal deelnemers van The Amsterdam 
Project is ook betrokken bij The Haarlem 
Project. Naast projectleider Rokus Loopik 

(destijds coach), doet ook Alan Bunsee weer 

mee. Hij was één van de vijf dakloze Amster-

dammers, en is nu coach voor de Haarlemse 

deelnemers. 

Alan: “Ik ben letterlijk en fi guurlijk (zie foto’s, 
red.) mijn wilde haren verloren. Ik weet hoe 

het is om geen huis te hebben. En ik weet 

ook hoe het is om ineens tienduizend euro op 

zak te hebben. Dat is niet alleen maar feest, 

het is ook zwaar. Want, wat ga je doen? Ik heb 

mezelf echt leren kennen dat jaar. Het geld 

heeft zeker geholpen, maar het vertrouwen dat in mij werd 

gesteld, en de liefde en de hulp die ik kreeg, gaven de door-

slag om mijn leven om te gooien. Dat gun ik de Haarlemse 

deelnemers ook. Ze mogen me dag en nacht bellen, net als 

ik destijds mocht.”   

The Amsterdam Project gemist? Terugkijken kan via: 

rtl.nl/gemist/the-amsterdam-project/fragmenten

Wordt vervolgd…

Foto: Rokus Loopik
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Een ijskoude maandagmorgen in janu-
ari. Ik ontmoet Alan Bunsee (32) bij 
het Gerechtshof Amsterdam, waar hij 
Odette en Hennie - deelnemers van The 
Haarlem Project - heeft bijgestaan in de 
rechtszaal. 

Alan is een van de elf hulpverleners van dit bij-
zondere project. Zijn rol: als ervaringsdeskundig 
coach begeleidt hij twee van de vijf deelnemers. 
Hij weet als geen ander hoe belangrijk die rol is, 
want hij was zelf deelnemer van The Amsterdam 
Project. 

Hoe Alan ooit dakloos werd? Hij begint als begin-
twintiger in de sales, waar hij leert gokken, van 
zijn eigen baas nota bene. “Het was bedrijfscul-
tuur. Overdag keihard knallen, en daarna met 
z’n allen naar het casino om te ontladen.” Alan 
is goed in zijn werk, wordt teamleider, heeft een 
eigen woning - alles lijkt onder controle. Maar 
dan gaat het salesbedrijf failliet. “Ik was inmid-
dels intens verslaafd. Als ik moest wachten bij de 
tram liep ik meteen het casino in, eff e een tientje 
inzetten. Daar zaten mijn maatjes, verder had ik 
geen vrienden meer.”

Geen sprookje
Uiteindelijk belandt Alan op straat. Hij slaapt 
buiten; eerst op Amsterdam Centraal, later in een 
tentje bij Sloterdijk. Als het gaat vriezen, kan hij 
tijdelijk terecht in de winteropvang in Amster-
dam-West, waar hij als jochie vlakbij opgroeide. 
Daar komt op een dag een aantal stagiaires van 
RTL op bezoek. Ze zoeken kandidaten voor een 
nieuw tv-programma van Beau van Erven Dorens. 
“Ik was net mijn plek in de opvang kwijt omdat ik 
had gevochten met zes beveiligers die een dakloze 
Roemeen mishandelden. Die stagiaires vonden dat 
een bijzonder verhaal. Dat ik ten koste van mijn 
eigen bed een andere dakloze te hulp schoot. Ver-
volgens nodigde Beau mij uit voor een etentje.” 
Alan weet dan nog steeds niet waarin hij verzeild 
is geraakt. Ja, iets met een tv-programma, waarin 
daklozen geholpen worden. Maar tijdens het eten-
tje tovert Beau - voor de draaiende camera’s - een 
pinpas tevoorschijn. Met tienduizend euro erop. 
En een boekje met namen en nummers: hulpverle-
ners die hij dag en nacht mag bellen. 

Dat klinkt als een sprookje, maar dat is het niet. 
Elk casino lonkt naar zijn verslaafde brein, de pin-
pas brandt in zijn zak. Na drie maanden heeft hij 
drieduizend euro uitgegeven, aan de rouletteta-
fel en “andere leuke dingen”. Beau en zijn team 
kunnen intussen weinig doen, behalve intensief 
contact houden. De hulpvraag moet van hemzelf 
komen. Die komt. “Ik belde mijn coach, Rokus 
Loopik. Ik zei: ik red het niet, ik wil op de witte lijst. 
Dat hebben we toen meteen geregeld. Geen casino 
laat me nu meer binnen, haha.” 
Daarna gaat het wonderbaarlijk goed. Alan ver-
blijft een tijdje bij zijn moeder, gaat naar een 
afkickkliniek in Schotland, vindt in Amsterdam 
een plek in de opvang, en begint aan een oplei-
ding tot ervaringsdeskundige. Weer een jaar later 
belt Rokus Loopik met de vraag of hij wil deelne-
men aan The Haarlem Project - als coach dit keer. 
“En nu begeleid ik dus zelf twee dakloze deelne-
mers: Odette en Hennie, als echtpaar, en nog een 
andere jongen.”

Nazorg is belangrijkst
Hij is er vier, vijf dagen in de week mee bezig. 
“Bellen, afspraken maken, ik ga overal mee naar 
toe. Dat is ook de kracht van het project, dat 
intensieve één-op-één contact. En het is meer dan 
alleen begeleiding. Ik ben persoonlijk betrokken, 
ik wil een vriend voor ze zijn, voor ze vechten. Ze 
mogen me dag en nacht bellen, net als ik destijds 

mocht. En dat houdt ook niet op na dit project-
jaar. De nazorg is eigenlijk het belangrijkst, heb ik 
geleerd. Zo heeft Rokus na The Amsterdam Project 
contact met me gehouden en me gemotiveerd die 
opleiding te gaan doen.” 

Hoewel dit project sterk gericht is op empower-
ment, kun je de ‘gebaande zorgpaden’ niet altijd 
vermijden, zegt Alan. “Zo had ik destijds geen toe-
gang tot maatschappelijke opvang omdat ik geen 
OGGZ-indicatie (Openbare Geestelijke Gezondheids-
zorg, red.) had.” Dit probleem treft veel zogenoem-
de ‘zelfredzame daklozen’, die geen zware psychi-
sche problemen hebben, vertelt hij. Dennis Lahey, 
directeur van MDHG - een belangenvereniging 
voor dak- en thuislozen - motiveerde hem die indi-
catie toch aan te vragen, zodat hij een plek in de 
opvang en een postadres kon krijgen. Alan: “Dat is 
in mijn situatie een belangrijke stap geweest. Dat is 
ook het mooie aan dit Haarlemse vervolg. We heb-
ben zoveel ervaring opgedaan tijdens The Amster-
dam Project. De begeleiding is nu intensiever en 
gerichter, we hebben gezien wat wel en niet werkt 
en bij wie. Alles gaat nu twee keer zo snel.” ■

TEKST: JESSICA HOOGENBOOM / FOTO: HEIDI BORGART

Coach was
zel f  dak loos 

Ik wil een vriend voor 

ze zijn, voor ze vechten

Ik wil een vriend voor 

ze zijn, voor ze vechten

In 2016 kregen vijf Amsterdamse daklozen een pinpas met tienduizend euro én 24-uurs 

coaching. TV-maker Beau van Erven Dorens volgde hen een jaar lang met de camera. 

Dankzij de gemeenteraad heeft Haarlem een vergelijkbaar project, maar zonder camera’s: 

The Haarlem Project. Straatjournaal volgt dit bijzondere experiment en de betrokkenen.

Deel 2: Coach Alan Bunsee

Alle afl everingen uit deze artikelserie teruglezen: 

www.straatjournaal.com 
The Amsterdam Project terugkijken: 

rtl.nl/gemist/the-amsterdam-project/fragmenten

Post
I n- &  Ui tgaande

STUUR UW REACTIE NAAR: Straatjournaal, 
Nieuwe Groenmarkt 22, 2011 TW Haarlem of 
straatjournaal@gmail.com. De redactie behoudt 
zich het recht voor bijdragen in te korten.

Bart Agterberg
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Tekst: Hanin Ballan / foto’s: Harry van Kesteren 

Stemmen
Stemmen is een grondrecht. Desondanks liet maar iets meer dan de helft van de 

kiesgerechtigden van zich horen tijdens de voorgaande gemeenteraadsverkiezingen. 

Woensdag 21 maart staan we weer voor de keuze: naar de stembus of thuisblijven?

HANS BARBÉ (69): “Ik stem 
altijd. Politiek is wel smerig; 
politici liegen nooit, maar 
vertellen ook niet de volledige 
waarheid. Toch lees ik mij 
elke keer goed in en ga ik vol 
overtuiging naar de stembus. Als 
je stemrecht hebt, moet je het met 
twee handen vasthouden.”

MEREL LAURA (30): 
“Stemmen is een manier om 
invloed te hebben. Als je niet 
stemt, heb je geen recht om het 
oneens te zijn. Ik begrijp wel 
dat het een ver-van-mijn-bed-
show is, maar het gaat om het 
gedachtegoed. Je stemt nooit 
voor niets.”

KEVIN COERT (16):“Ik heb mij 
nog niet verdiept in de politiek. 

Wat ik wel weet, is dat landelijke 
politiek belangrijker is dan lokale. 

Met landelijke politiek kun je 
meer bereiken. Dat gaat vaak 

over grote onderwerpen zoals de 
veiligheid van mensen.”

BEN GROENEVELD (64): 
“Elke keer breng ik mijn stem 
uit. Het is jammer als mensen 

hun kansen laten liggen. Maak 
het kenbaar als je het er niet 
mee eens bent. Ik heb liever 
dat we allemaal schreeuwen 

dan thuiszitten.”

ESMEE HIWAT (19): “Ik heb 
nog geen tijd gehad om mij in 
politieke partijen te verdiepen, 
dus ik heb nog nooit gestemd. 
Je moet pas meedoen als je 
je goed hebt ingelezen, vind 
ik. Vriendinnen van mij 
stemmen wel, dus ik wil mij 
er binnenkort ook mee bezig 
houden.”

FABI VAN OOSTERWIJCK (53): 
“Landelijke en gemeentelijke 
politiek; ik volg ze allebei. Ik 
ben goed geïnformeerd en breng 
altijd vol overtuiging mijn stem 
uit. Lokale partijen vind ik wel 
iets belangrijker, maar het gaat 
uiteindelijk om wát ze doen.”

Noord-Hol landers | DEZE MAAND OVER:

Verbijsterend
Ik las in Straatjournaal artikelen die mij toch 
even op aarde hebben gezet. Ik had al gele-
zen in het verleden over het onverwachte 
pad naar dakloosheid. Maar uw artikel over 
de speelgoedbank vond ik verbijsterend. 
Het artikel over Alexander en zijn gezin 
is zeer ernstig. Luiers en andere spullen 
schenken is mooi, maar dat helpt niet echt 
om een toekomst op te bouwen. Dit ver-
haal raakte mij diep en de levenswaarde 
om anderen te helpen als je zelf niets hebt 
is bijzonder en zeer onbaatzuchtig.
Eigenlijk moet er iets meer duurzaam 
gebeuren met Alexander en zijn vrouw. 
Is er een manier om via jullie met ze in 
contact te treden en te kijken of ik iets kan 
organiseren? Helpen met het zoeken naar 
en baan bijvoorbeeld, of iets anders?
Rob Visser, Mijdrecht

Redactie: 
We gaan u met de familie in contact brengen.

Merci!
Jos Schepers, hartelijk dank voor het terug-
brengen van de telefoon, Lisette.

Waar gaat dit over? Straatverkoper Jos had 
enkele dagen voor dit bedankje een iPhone bij 
ons ingeleverd. Hij had deze gevonden bij een 
bushalte in Haarlem. 

Trots op Esmee
De verkopers van Straatjournaal zijn trots 
op Esmee Visser uit Beinsdorp en felicite-
ren haar met het winnen van Olympisch 
goud op de vijfduizend meter. Tevens 
wensen ze de kampioene deze maand 
extra veel succes bij de laatste races van 
het schaatsseizoen, nu ze nooit meer ano-
niem haar rondjes zal a eggen. Want weet 
u het nog? In de vorige Straatjournaal-edi-
tie sprak ze haar verbazing uit over haar 
kwali catie voor het Olympisch toernooi. 
Twee weken later klonk voor haar het Wil-
helmus in Pyeongchang.
De verkopers juichten ook om het brons op 
de massastart van Alkmaarder Koen Ver-
weij en van Irene Schouten uit Andijk.

Een dag op pad met Rokus Loopik 
(60), herstelcoach én projectleider van 
The Haarlem Project. Samen met erva-
ringsdeskundige Alan Bunsee (vorige 
maand in deze serie) is hij de vaste 
coach van de vijf dakloze deelnemers 

- de rol die hij ook had in The Amsterdam Project. 
Alan was destijds deelnemer, nu is hij Rokus’ 
rechterhand. “Zo zie je waar zo’n project allemaal 
toe kan leiden”, zegt Loopik. “Alan blijkt een ware 
topcoach.”

We treff en elkaar bij Zorghotel Pitstop, waar Hen-
nie en Odette - een dakloos koppel van begin vijf-
tig - tijdelijk verblijven. Er staat iets bijzonders op 
het programma: we gaan een woning bekijken. 
Aangekomen in een rustig straatje in Schalkwijk 
worden we binnengelaten door een bekende van 
het koppel. “Hé man, woon jij ook hier?!”, roept 
Hennie. Arnold Lammerts van de Regionale 
Instelling Beschermd Wonen (RIBW) leidt ons 
rond. Dankzij hem kan het echtpaar deze ‘tus-
senwoning’ betrekken, tot er via Housing First een 
vaste woning vrijkomt. Het stel krijgt de eerste 
verdieping: twee kamers, een eigen badkamer en 
een groot balkon. Terwijl Hennie buiten een shag-
gie opsteekt, zakt Odette in een stoel. Ze kan niet 
geloven dat ze na drie jaar buiten slapen weer een 
eigen plek krijgen. “Ik wou dat we vandaag nog 
konden verhuizen!”

Stilstand is funest
Nadat we het echtpaar hebben afgezet in de stad, 
rijden we naar The Living Museum in Benne-
broek. Ook een project van Loopik. Hier vond de 
kick-off  van The Haarlem Project plaats. Tussen de 
kleurige objecten en schilderijen - van kunstenaars 
met en zonder psychiatrische achtergrond - legde 
hij de beginselen uit aan een zaal vol ambtenaren 
en hulpverleners. “Dat we het anders proberen 
te doen door kansen te creëren. Zodat de deelne-
mers hun leven zélf naar een hoger plan kunnen 
tillen. Die tienduizend euro is een onderdeel van 
die eigen regie. Belangrijker is dat ze voelen dat er 
een doorbraak mogelijk is, en dat we ze daarbij tot 
het uiterste bijstaan. Op hun eigen voorwaarden, 
in plaats van andersom.”

In zijn kantoor bespreken we de voortgang. Hoe 
gaat het met de deelnemers? “Het verschilt enorm 
per persoon. Maar wat voor hen allemaal geldt: er 
is beweging. Voorheen stond alles stil. Maanden 
of zelfs jaren. En stilstand is funest”, zeg Loopik. 
“Eén van hen heeft het geld laten parkeren tot hij 
een woning vindt. Een andere deelnemer heeft al 
ruim vierduizend euro - bijna de helft dus - ver-
bruikt, maar we zien nog geen doorbraak in zijn 
situatie. Behalve dat hij het duistere pand, waar 
hij illegaal sliep, meteen heeft verlaten nadat 
hij in het project kwam. Nu woont hij in bij zijn 
vriendin. Om hem maken we ons een beetje zor-
gen. Dan hebben we nog twee jonge moeders. De 
ene hebben we vorige week verhuisd, de andere 
wacht op een woning. Die moeders komen er wel. 
Er is naast de dakloosheid vast nog veel andere 
problematiek, maar dat is voor latere zorg. En 
tenslotte hebben we Hennie en Odette. Zij komen 
echt van ver, leven al drie jaar samen op straat, 
zonder uitzicht op verbetering. Die hebben nog 
een weg te gaan. Maar vandaag liepen ze rond in 
hun toekomstige woning. Jaha, wie had dat drie 
maanden geleden gedacht!” 

Piramide van Maslow
Terug naar Haarlem. Daar treff en we, in een café 
op de Grote Markt, een goed geklede jongeman - 
bepaald niet het beeld van een klassieke dakloze. 
Hij is de deelnemer die Rokus een beetje zorgen 

baart. Hoe het met hem gaat? De jongeman zucht 
en vertelt dat hij “gedoe met zijn vriendin” heeft, 
waardoor hij weer dakloos is. De coaches raden 
hem dringend aan om - ongeacht de mooie vrien-
din met de woning - een eigen plek te zoeken. 
Alan: “Je staat zeven jaar ingeschreven, zeg je. 
Kom op, daar moet je een woning mee kunnen 
vinden in de regio.” De jongeman knikt bedeesd. 
Hij weet niet zo goed waar hij moet beginnen.

“Ken je de piramide van Maslow?”, vraagt Rokus. 
De jongeman schudt zijn hoofd. Rokus tekent een 
piramide met vijf lagen. “Kijk, onderaan staat 
je basisbehoefte: voedsel. Zonder voedsel ga je 
dood. De tweede laag is veiligheid en zekerheid, 
zoals een dak boven je hoofd en een inkomen. 
Daarna volgt sociaal contact, en bovenaan staat 
zelfontplooiing.” De jongeman kijkt mee en knikt: 
“Dus ik moet eerst een eigen woning vinden, en 
dan pas een vrouw zoeken.” 
De volgende afspraak wordt meteen ingepland: 
morgenochtend om tien uur bankzaken regelen 
met Rokus, daarna sporten met Alan. Alan: “En 
als we alle frustratie er dan uitgetraind hebben, 
gaan we meteen reageren op een woning, oké?” 
Oké, zegt de jongeman. Zijn ogen beginnen te 
glinsteren. “Tot morgen, man. Topcoach!”■

TEKST: JESSICA HOOGENBOOM / FOTO: HEIDI BORGART
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In 2016 kregen vijf Amsterdamse daklozen een pinpas met tienduizend euro én 24-uurs 

coaching. TV-maker Beau van Erven Dorens volgde hen een jaar lang met de camera. 

Dankzij de gemeenteraad heeft Haarlem een vergelijkbaar project, maar zonder camera’s: 

The Haarlem Project. Straatjournaal volgt dit bijzondere experiment en de betrokkenen.

Deel 3: Projectleider Rokus Loopik

Alle afl everingen uit deze artikelserie teruglezen: 

www.straatjournaal.com 
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Stemmen
Stemmen is een grondrecht. Desondanks liet maar iets meer dan de helft van de 

kiesgerechtigden van zich horen tijdens de voorgaande gemeenteraadsverkiezingen. 

Woensdag 21 maart staan we weer voor de keuze: naar de stembus of thuisblijven?

HANS BARBÉ (69): “Ik stem 
altijd. Politiek is wel smerig; 
politici liegen nooit, maar 
vertellen ook niet de volledige 
waarheid. Toch lees ik mij 
elke keer goed in en ga ik vol 
overtuiging naar de stembus. Als 
je stemrecht hebt, moet je het met 
twee handen vasthouden.”

MEREL LAURA (30): 
“Stemmen is een manier om 
invloed te hebben. Als je niet 
stemt, heb je geen recht om het 
oneens te zijn. Ik begrijp wel 
dat het een ver-van-mijn-bed-
show is, maar het gaat om het 
gedachtegoed. Je stemt nooit 
voor niets.”

KEVIN COERT (16):“Ik heb mij 
nog niet verdiept in de politiek. 

Wat ik wel weet, is dat landelijke 
politiek belangrijker is dan lokale. 

Met landelijke politiek kun je 
meer bereiken. Dat gaat vaak 

over grote onderwerpen zoals de 
veiligheid van mensen.”

BEN GROENEVELD (64): 
“Elke keer breng ik mijn stem 
uit. Het is jammer als mensen 

hun kansen laten liggen. Maak 
het kenbaar als je het er niet 
mee eens bent. Ik heb liever 
dat we allemaal schreeuwen 

dan thuiszitten.”

ESMEE HIWAT (19): “Ik heb 
nog geen tijd gehad om mij in 
politieke partijen te verdiepen, 
dus ik heb nog nooit gestemd. 
Je moet pas meedoen als je 
je goed hebt ingelezen, vind 
ik. Vriendinnen van mij 
stemmen wel, dus ik wil mij 
er binnenkort ook mee bezig 
houden.”

FABI VAN OOSTERWIJCK (53): 
“Landelijke en gemeentelijke 
politiek; ik volg ze allebei. Ik 
ben goed geïnformeerd en breng 
altijd vol overtuiging mijn stem 
uit. Lokale partijen vind ik wel 
iets belangrijker, maar het gaat 
uiteindelijk om wát ze doen.”

Noord-Hol landers | DEZE MAAND OVER:

Verbijsterend
Ik las in Straatjournaal artikelen die mij toch 
even op aarde hebben gezet. Ik had al gele-
zen in het verleden over het onverwachte 
pad naar dakloosheid. Maar uw artikel over 
de speelgoedbank vond ik verbijsterend. 
Het artikel over Alexander en zijn gezin 
is zeer ernstig. Luiers en andere spullen 
schenken is mooi, maar dat helpt niet echt 
om een toekomst op te bouwen. Dit ver-
haal raakte mij diep en de levenswaarde 
om anderen te helpen als je zelf niets hebt 
is bijzonder en zeer onbaatzuchtig.
Eigenlijk moet er iets meer duurzaam 
gebeuren met Alexander en zijn vrouw. 
Is er een manier om via jullie met ze in 
contact te treden en te kijken of ik iets kan 
organiseren? Helpen met het zoeken naar 
en baan bijvoorbeeld, of iets anders?
Rob Visser, Mijdrecht

Redactie: 
We gaan u met de familie in contact brengen.

Merci!
Jos Schepers, hartelijk dank voor het terug-
brengen van de telefoon, Lisette.

Waar gaat dit over? Straatverkoper Jos had 
enkele dagen voor dit bedankje een iPhone bij 
ons ingeleverd. Hij had deze gevonden bij een 
bushalte in Haarlem. 

Trots op Esmee
De verkopers van Straatjournaal zijn trots 
op Esmee Visser uit Beinsdorp en felicite-
ren haar met het winnen van Olympisch 
goud op de vijfduizend meter. Tevens 
wensen ze de kampioene deze maand 
extra veel succes bij de laatste races van 
het schaatsseizoen, nu ze nooit meer ano-
niem haar rondjes zal a eggen. Want weet 
u het nog? In de vorige Straatjournaal-edi-
tie sprak ze haar verbazing uit over haar 
kwali catie voor het Olympisch toernooi. 
Twee weken later klonk voor haar het Wil-
helmus in Pyeongchang.
De verkopers juichten ook om het brons op 
de massastart van Alkmaarder Koen Ver-
weij en van Irene Schouten uit Andijk.

Een dag op pad met Rokus Loopik 
(60), herstelcoach én projectleider van 
The Haarlem Project. Samen met erva-
ringsdeskundige Alan Bunsee (vorige 
maand in deze serie) is hij de vaste 
coach van de vijf dakloze deelnemers 

- de rol die hij ook had in The Amsterdam Project. 
Alan was destijds deelnemer, nu is hij Rokus’ 
rechterhand. “Zo zie je waar zo’n project allemaal 
toe kan leiden”, zegt Loopik. “Alan blijkt een ware 
topcoach.”

We treff en elkaar bij Zorghotel Pitstop, waar Hen-
nie en Odette - een dakloos koppel van begin vijf-
tig - tijdelijk verblijven. Er staat iets bijzonders op 
het programma: we gaan een woning bekijken. 
Aangekomen in een rustig straatje in Schalkwijk 
worden we binnengelaten door een bekende van 
het koppel. “Hé man, woon jij ook hier?!”, roept 
Hennie. Arnold Lammerts van de Regionale 
Instelling Beschermd Wonen (RIBW) leidt ons 
rond. Dankzij hem kan het echtpaar deze ‘tus-
senwoning’ betrekken, tot er via Housing First een 
vaste woning vrijkomt. Het stel krijgt de eerste 
verdieping: twee kamers, een eigen badkamer en 
een groot balkon. Terwijl Hennie buiten een shag-
gie opsteekt, zakt Odette in een stoel. Ze kan niet 
geloven dat ze na drie jaar buiten slapen weer een 
eigen plek krijgen. “Ik wou dat we vandaag nog 
konden verhuizen!”

Stilstand is funest
Nadat we het echtpaar hebben afgezet in de stad, 
rijden we naar The Living Museum in Benne-
broek. Ook een project van Loopik. Hier vond de 
kick-off  van The Haarlem Project plaats. Tussen de 
kleurige objecten en schilderijen - van kunstenaars 
met en zonder psychiatrische achtergrond - legde 
hij de beginselen uit aan een zaal vol ambtenaren 
en hulpverleners. “Dat we het anders proberen 
te doen door kansen te creëren. Zodat de deelne-
mers hun leven zélf naar een hoger plan kunnen 
tillen. Die tienduizend euro is een onderdeel van 
die eigen regie. Belangrijker is dat ze voelen dat er 
een doorbraak mogelijk is, en dat we ze daarbij tot 
het uiterste bijstaan. Op hun eigen voorwaarden, 
in plaats van andersom.”

In zijn kantoor bespreken we de voortgang. Hoe 
gaat het met de deelnemers? “Het verschilt enorm 
per persoon. Maar wat voor hen allemaal geldt: er 
is beweging. Voorheen stond alles stil. Maanden 
of zelfs jaren. En stilstand is funest”, zeg Loopik. 
“Eén van hen heeft het geld laten parkeren tot hij 
een woning vindt. Een andere deelnemer heeft al 
ruim vierduizend euro - bijna de helft dus - ver-
bruikt, maar we zien nog geen doorbraak in zijn 
situatie. Behalve dat hij het duistere pand, waar 
hij illegaal sliep, meteen heeft verlaten nadat 
hij in het project kwam. Nu woont hij in bij zijn 
vriendin. Om hem maken we ons een beetje zor-
gen. Dan hebben we nog twee jonge moeders. De 
ene hebben we vorige week verhuisd, de andere 
wacht op een woning. Die moeders komen er wel. 
Er is naast de dakloosheid vast nog veel andere 
problematiek, maar dat is voor latere zorg. En 
tenslotte hebben we Hennie en Odette. Zij komen 
echt van ver, leven al drie jaar samen op straat, 
zonder uitzicht op verbetering. Die hebben nog 
een weg te gaan. Maar vandaag liepen ze rond in 
hun toekomstige woning. Jaha, wie had dat drie 
maanden geleden gedacht!” 

Piramide van Maslow
Terug naar Haarlem. Daar treff en we, in een café 
op de Grote Markt, een goed geklede jongeman - 
bepaald niet het beeld van een klassieke dakloze. 
Hij is de deelnemer die Rokus een beetje zorgen 

baart. Hoe het met hem gaat? De jongeman zucht 
en vertelt dat hij “gedoe met zijn vriendin” heeft, 
waardoor hij weer dakloos is. De coaches raden 
hem dringend aan om - ongeacht de mooie vrien-
din met de woning - een eigen plek te zoeken. 
Alan: “Je staat zeven jaar ingeschreven, zeg je. 
Kom op, daar moet je een woning mee kunnen 
vinden in de regio.” De jongeman knikt bedeesd. 
Hij weet niet zo goed waar hij moet beginnen.

“Ken je de piramide van Maslow?”, vraagt Rokus. 
De jongeman schudt zijn hoofd. Rokus tekent een 
piramide met vijf lagen. “Kijk, onderaan staat 
je basisbehoefte: voedsel. Zonder voedsel ga je 
dood. De tweede laag is veiligheid en zekerheid, 
zoals een dak boven je hoofd en een inkomen. 
Daarna volgt sociaal contact, en bovenaan staat 
zelfontplooiing.” De jongeman kijkt mee en knikt: 
“Dus ik moet eerst een eigen woning vinden, en 
dan pas een vrouw zoeken.” 
De volgende afspraak wordt meteen ingepland: 
morgenochtend om tien uur bankzaken regelen 
met Rokus, daarna sporten met Alan. Alan: “En 
als we alle frustratie er dan uitgetraind hebben, 
gaan we meteen reageren op een woning, oké?” 
Oké, zegt de jongeman. Zijn ogen beginnen te 
glinsteren. “Tot morgen, man. Topcoach!”■

TEKST: JESSICA HOOGENBOOM / FOTO: HEIDI BORGART

Geld brengt  
in beweging 

Een deelnemer 

heeft al vierduizend 

euro verbruikt

Een deelnemer 

heeft al vierduizend 

euro verbruikt

In 2016 kregen vijf Amsterdamse daklozen een pinpas met tienduizend euro én 24-uurs 

coaching. TV-maker Beau van Erven Dorens volgde hen een jaar lang met de camera. 

Dankzij de gemeenteraad heeft Haarlem een vergelijkbaar project, maar zonder camera’s: 

The Haarlem Project. Straatjournaal volgt dit bijzondere experiment en de betrokkenen.

Deel 3: Projectleider Rokus Loopik

Alle afl everingen uit deze artikelserie teruglezen: 

www.straatjournaal.com 
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Traditie
Deze maand precies vijf jaar geleden werd Willem-Alexander tot koning gekroond. 

Nederland zonder koning(in) is bijna niet voor te stellen. De troon wordt al sinds het jaar 

1815 doorgegeven, maar hoe belangrijk is het voortbestaan van deze traditie eigenlijk?

OLIVIA VERMEULEN (15):
“Ik heb er zelf niet zo veel
mee. Koningsdag zorgt voor
saamhorigheid, en de koning staat
symbool voor ons land, maar
verder heeft een koning niet veel
invloed in Nederland. Naar mijn
idee staat de koning hier ongeveer
op gelijke hoogte als het volk.”

ANNIE VAN WERVEN (72):
“Het is jn dat wij een koning
hebben; dat verbindt. Hij is
vaak aanwezig bij activiteiten
en neemt deel aan verschillende
festiviteiten. Gewoon van mens
tot mens. Dat hebben wij nodig.
Zonder koning wordt het een
warboel.”

MARCEL SLOBBE (55): “Ik
heb hier geen sterke mening

over, maar ik denk dat een
koning het volk verbindt: hij

staat namelijk tussen de mensen.
Het koningshuis biedt ook

stabiliteit, dus ik vind het prima
zo. Het koningshuis bestaat al zo

lang, ik weet niet beter.”

JEROEN STACH (24): “Het
hebben van een koningshuis

is een prachtige traditie die
wij in stand moeten houden.

Het verbindt ons land. Wij zijn
uniek in de wijze waarop we ons

met het koningshuis proleren
en daarmee vormen wij een

voorbeeld voor andere landen.”

MILIA JANSSEN (57):
“Van mij mag het allemaal
zo blijven, anders komt er
iets anders voor in de plaats.
Zelf zou ik nooit koningin
willen zijn. Je staat dan áltijd
in de belangstelling en als
koning(in) kun je het nooit
helemaal goed doen.”

MAURO LILIPALY (21):
“Ik verdiep mij niet zo in het
koningshuis. Enerzijds vind ik
een koning overbodig, maar
slechts een president, zoals in
de Verenigde Staten, zou ik ook
niet willen. In dat opzicht is het
goed dat onze koning met de
regering meekijkt.”

Noord-Hol landers | DEZE MAAND OVER:

Gulheid

Na tien jaar afwezigheid op de werkvloer
van Straatjournaal maakte ik begin dit jaar
mijn rentree. Tijdens mijn eerste arbeids-
periode bij deze straatkrant (1999 - 2007)
verloor ik een fors portie cynisme over de
aard van de mens, doordat verkopers ver-
telden hoe lezers hen royaal hadden gehol-
pen of ronduit verwend. Een greep: dou-
ceurtjes met bedragen van twee, of zelfs
drie nullen. Een traktatie in een restaurant,
een plaats aan de dis bij mensen thuis, of
schenkingen van etenswaar en kleding. En
neem de verkoper die werd meegenomen
naar een kledingzaak, waar hij van top tot
teen in gloednieuwe merkkleding werd
gestoken.
Zelfs toen Straatjournaal al lang mijn
broodheer niet meer was, strooide ik nog
met veel plezier de verhalen rond over al
die goedgeefsheid. En weer terug op het
oude nest merkte ik dat nog heel wat men-
sen hart hebben voor slechtbedeelden. De
eerste geluiden over nanciële en materi-
ele steuntjes in de rug hoorde ik al direct
na mijn comeback. En weer werd ik er blij
van. De hulp aan de familie Alexandru
spande de kroon. Meer dan tien mensen
reageerden op ons verhaal over deze fami-
lie die tegenslag op tegenslag te verwerken
heeft gekregen, nancieel aan de grond zit
en ondanks de schrijnende omstandig-
heden een verweesd nichtje in huis heeft
genomen. Tassen vol (nieuwe!) kinder-
kleding, schoenen, en speelgoed mochten
we namens gulle gevers doorgeven aan
de Alexandru’s. Ook kwamen er geld en
niet-materiële steun, zoals het aanbod om
vader Alexander te helpen bij het vinden
van betaald werk.
Elke maand een blad mogen maken met
leuke collega’s is een superbaan. Maar van
dichtbij zien hoe gul en zorgzaam mensen
kunnen zijn voor wie armoede, dakloos-
heid en eenzaamheid het leven vergallen,
dát is een bonus van onschatbare waarde.

Anthonie Vermeer,
Projectcoördinator Straatjournaal

Een zonnige maandagochtend in maart. 
Stipt op tijd loopt Ralph van Kasteren 
(42) - skateboard in de hand, shaggie
tussen de lippen - het pleintje voor de
bibliotheek in Haarlem op. “Met of
zonder hoedje?”, vraagt hij, als foto-

grafe Heidi haar camera pakt. Het wordt mét 
hoedje, hoewel hij dit eigenlijk alleen tegen het 
zweten draagt. Tijdens het skateboarden bijvoor-
beeld. Dat doet hij het liefst ’s nachts, in een par-
keergarage, want dan kan hij tenminste allerlei 
capriolen uithalen zonder de aandacht te trekken. 
Hij legt uit dat zijn rechterlijke machtiging is ver-
lengd, waardoor hij weer gedwongen opgenomen 
kan worden als het mis gaat. “Ik moet dus geen 
woede-uitbarsting op straat krijgen ofzo. Dat kan 
gebeuren als een auto mij van de weg rijdt. Daar-
om probeer ik dat soort situaties te vermijden.”

Totaal verbouwereerd
Ralph is een van de vijf dakloze deelnemers van 
The Haarlem Project. Op 1 december kregen zij te 
horen dat ze waren uitverkozen voor dit bijzon-
dere experiment. Het ging nog bijna mis: “Mijn 
begeleider Gerard belde waar ik nou bleef. Wat 
bleek: ik stond bij de Raakspoort, het stadskan-
toor, terwijl de wethouder en de anderen op mij 
zaten te wachten in het Stadhuis!” 
Hij was totaal verbouwereerd, zegt hij over die 
bijeenkomst. “Maar het voelde ook als een soort 
erkenning. Voor mijn gevoel doe ik al zo lang 
mijn best om het goed te doen. En blijkbaar wordt 
dat gezien.” Eerst vertelde hij het aan zijn fami-
lie, en na een interview met Haarlems Dagblad 
wist iedereen het. “Zoiets houd je toch moeilijk 
geheim. Maar ik kreeg alleen maar positieve reac-
ties, iedereen was heel blij voor me.”

Hij heeft “een zwaar hoofd”, zegt Ralph. “Ik 
kan soms verdwalen in zware gedachten. Alles 
komt hard binnen bij mij - harder dan bij ande-
re mensen.” Vorig jaar zomer ging het mis: hij 
werd opgenomen in een psychiatrische kliniek 
in Poortugaal. Vervolgens raakte hij zijn woning 

in Schalkwijk kwijt wegens het veroorzaken van 
overlast. Sindsdien verblijft hij in de Velserpoort, 
een opvanglocatie van HVO-Querido, waar hij 
een ‘vast bed’ heeft. “Vanaf zes uur ‘s avonds 
mag je naar binnen, om elf uur gaan de deuren 
dicht, en om negen uur moet je weer weg. Wat ik 
overdag doe? Ik ben nogal een beweeglijk type, 
dus ik hol van hot naar her. Van de ene afspraak 
naar de andere, van hulpverlening naar gemeen-
teloket, of op bezoek bij mijn moeder. Ik wil altijd 
een heleboel doen op een dag, maar dat lukt niet 
altijd. Dat vind ik dan frustrerend.” Zijn prioriteit: 
weer een eigen woning vinden. Hij heeft inmid-
dels een urgentieverklaring, dus hij hoopt dat het 
snel gaat. “Maar ik ga niet over één nacht ijs; ik 
ga het aanbod goed bekijken. Ik wil een prettige, 
veilige plek.”

Elektrische gitaar
Pas als dát is gelukt, durft hij na te denken over die 
tienduizend euro die hij via The Haarlem Project 
tot zijn beschikking heeft. “Het geld staat nu vast, 
ik kan er niet bij. Op mijn eigen verzoek, want 
hoewel het heel veel geld lijkt, is het natuurlijk zo 
op. Ik wil het straks zinnig besteden. Een eigen 
bedrijfje beginnen, spullen kopen voor mijn nieu-
we huis. Of een mooi muziekinstrument, zoals 
een elektrische gitaar. Dat gaat nu niet, want waar 

moet ik het laten?” Hij speelt én luistert graag, als 
hij er de rust voor kan vinden. Bijvoorbeeld Steely 
Dan of Philip Glass. “Muziek is net als je hoofd: 
wat je mooi vindt, hangt van je stemming af.” 
Hij spreekt regelmatig met Rokus Loopik, coach 
en projectleider van The Haarlem Project. “Met hem 
overleg ik wat ik wil. Eerst wilde ik zo snel moge-
lijk met vakantie - even rust, even helemaal weg 
van alles. Maar dat idee heb ik weer een beetje 
laten varen. Want het gaat nu best goed met me. 
Waar ik naartoe wil? Bilbao staat bovenaan mijn 
lijstje. Daar staat een van de drie beroemde Gug-
genheimmusea. Ik houd van kunst, ik teken zelf 
ook graag. En het lijkt me gewoon een mooie stad 
om doorheen te slenteren. Misschien ga ik er als-
nog naartoe. Maar ik moet de rust eerst en vooral 
in mijn eigen hoofd zien te vinden.” 

Hoewel hij minstens elke dag wel één keer denkt: 
van mij hoeft het allemaal niet meer, is hij een positief 
mens, zegt Ralph. “I’ll never be clever, ken je dat num-
mer, van Herman Brood? Dat ben ik. Ik ben mis-
schien soms wat naïef en een beetje zwaarmoedig, 
maar ik bezit gelukkig wel enige humor en zelfspot. 
Dat is mijn redding in het leven, denk ik.” ■

TEKST: JESSICA HOOGENBOOM / FOTO: HEIDI BORGART

Verstandig 
omgaan met
t ien mi l le

Ik heb het geld 

vastgezet, zelf 

kan ik er niet bij

Ik heb het geld 

vastgezet, zelf 

kan ik er niet bij

In 2016 kregen vijf Amsterdamse daklozen een pinpas met tienduizend euro én 24-uurs 

coaching. TV-maker Beau van Erven Dorens volgde hen een jaar lang met de camera. 

Dankzij de gemeenteraad heeft Haarlem een vergelijkbaar project, maar zonder camera’s: 

The Haarlem Project. Straatjournaal volgt dit bijzondere experiment en de betrokkenen.

Deel 4: Deelnemer Ralph van Kasteren

Alle afl everingen uit deze artikelserie teruglezen: 

www.straatjournaal.com 
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Oordelen over de  nanciële puinhoop, 
waarin ze haar klanten aantreft, doet 
ze nooit. “Dat is ook niet aan mij”, 
zegt budgetcoach Lisa Verdegaal, “ze 
zitten niet op een oordeel te wachten. 
Ze willen geholpen worden. Ze willen 

eindelijk licht aan het einde van de tunnel.” En daar-
voor zorgt Lisa, met nuchter en opgewekt karakter. 
“Ellende is er al genoeg, dan kun je maar beter een 
geintje maken. Dat breekt het ijs ook een beetje.” 
Het meest confronterende moment is voor klanten 
vaak als ze van Lisa hun schuldbedrag horen. Dat 
ligt meestal hoger dan ze zelf hadden ingeschat. 

Dat ze budgetcoach is geworden, komt door haar 
zus Erica. “Zij attendeerde me op die functie. Ze 
vond het echt iets voor mij. Ik had een tijd een 
administratieve baan. Maar daar haalde ik geen 
bevrediging meer uit.” Het helpen van mensen 
met schulden is voor Lisa meer dan werk: het is 
haar missie. En ze houdt wel van een beetje avon-
tuur. Ze was al eens door de lokale Amsterdamse 
nieuwszender AT5 ge lmd. Dus toen ze in 2016 
werd gebeld met de vraag of ze als budgetcoach 
mee wilde doen aan het programma The Amster-
dam Project, zei ze meteen ja. “Ik vond het een heel 
boeiend project. Beau van Erven Dorens was erg 
betrokken. En ik heb prettig samengewerkt met 
projectleider en herstelcoach Rokus Loopik. 
“Door zijn verhalen en die van de deelnemers ben 
ik veel beter gaan begrijpen hoe het is om dakloos 
te zijn. Het gaat om veel meer dan het missen van 
een dak boven je hoofd. Je wordt uitgekotst door 
de samenleving. Je komt op een zijspoor, telt niet 
meer mee. Dat los je niet even met tienduizend 
euro op. Daarom vind ik het zo mooi dat er in het 
project zoveel aandacht en begeleiding is voor de 
deelnemers. Dat maakt dat ze hun leven echt een 
andere draai kunnen geven. Ze worden weer als 
mens gezien.”

Onbeschoft
Een mooi voorbeeld vindt ze Alan Bunsee, deel-
nemer aan de Amsterdamse editie en nu als erva-

ringsdeskundige betrokken bij de Haarlemse 
versie waaraan Lisa als budgetcoach ook weer 
mee doet. “Alan was gokverslaafd en tijdens de 
opnames in Amsterdam had ik eigenlijk een beetje 
moeite met zijn manier van doen. Hij kon soms 
heel onbeschoft zijn.” Maar hij is door het project 
écht veranderd. En die kans gunt hij de Haarlemse 
deelnemers ook. Daarom heeft hij zich als erva-
ringsdeskundige aangemeld. “Hij komt nu regel-
matig koffi  e bij me drinken. Hij is heel erg betrok-
ken. Als ik het weleens gehad heb met een van de 
deelnemers, blijft hij doorgaan. Hij herkent hun 
situatie maar al te goed. Hij weet dat het soms te 
veel gevraagd is om te reageren op een appje van 
mij. Ik kan soms best streng zijn. Als een deelne-
mer beloofd heeft om iets te doen en het gebeurt 
niet, dan bijt ik me erin vast.” 

Er zijn veel mensen met schulden en om die te 
helpen is er een ware schuldsaneringsindustrie 
ontstaan. “Vaak zijn het nogal onpersoonlijke 
bureaus, die er per saldo op uit zijn om veel geld 
aan mensen met schulden te verdienen. Ik werk 
alleen en stort me er helemaal in. Klanten mogen 
me altijd bellen of appen. Ik begeleid de mensen 
intensief. Ik denk dat dat de enige manier is om 
mensen uit de schulden te krijgen.” Natuurlijk 
moet Lisa haar boterham ook verdienen. “Maar 

ik haal mensen nooit het vel over de neus. En ik 
betaal mezelf terug door echt goede regelingen 
met schuldeisers te treff en.” 

Taboe
Aan het eerste bezoek aan een budgetcoach is 
vaak een lange periode van kop in het zand ste-
ken vooraf gegaan. Het ene gat wordt met het 
andere gedicht. De post allang niet meer geopend, 
want dat zijn toch alleen maar rekeningen of boe-
tes. “Een mevrouw die ik heb geholpen, werd al 
misselijk als ze aan de brievenbus dácht.” Dus als 
mensen eindelijk bij Lisa Verdegaal voor de deur 
staan, is dat een moedige stap. “Toegeven dat je je 
 nanciën niet meer in de hand hebt, is nog steeds 
een groot taboe. En dat begrijp ik heel goed, maar 
toch is totale openheid voor mij een belangrijke 
voorwaarde om mijn werk goed te kunnen doen. 
Ik wil het liefst meteen de eerste keer álle papieren 
op tafel hebben, zodat ik een reëel beeld heb van 
de schulden. En aan de slag kan met het treff en 
van regelingen met de schuldeisers. Elke dag dat 
je daarmee wacht, lopen de boetes op en wordt de 
schuldenlast groter.” ■

TEKST: FLOOR DE BOOYS/ FOTO: HEIDI BORGART

Bang voor  de
br ievenbus

Het gaat om veel meer 

dan het missen van een 

dak boven je hoofd

In 2016 kregen vijf Amsterdamse daklozen een pinpas met tienduizend euro én 24-uurs 

coaching. TV-maker Beau van Erven Dorens volgde hen een jaar lang met de camera. 

Dankzij de gemeenteraad heeft Haarlem een vergelijkbaar project, maar zonder camera’s: 

The Haarlem Project. Straatjournaal volgt dit bijzondere experiment en de betrokkenen.

Deel 5: Budgetcoach Lisa Verdegaal

Alle afl everingen uit deze artikelserie teruglezen: 

www.straatjournaal.com 



JUNI 2018 STRAATJOURNAAL 5

“Welkom in Center Parcs 
Schalkwijk!”, zegt Odette 
(50), als ze de deur opent 
van de ‘tussenwoning’ waar 
ze sinds twee maanden 
met haar man Henny (56) 

woont. Center Parcs? Tussenwoning? Odette legt 
uit: “Dit rijtje huizen is van de RIBW (Regionale 
Instelling Beschermd Wonen, red.). We kunnen hier 
tijdelijk terecht, tot er via hun Housing First-pro-
ject een vaste woning vrijkomt. Achter ons zit een 
woonvoorziening van de GGZ (geestelijke gezond-
heidszorg, red.), dus het voelt soms een beetje alsof 
je op een vakantiepark voor gekkies zit, haha.” 

Het echtpaar doet mee aan The Haarlem Project; 
samen kregen ze begin dit jaar tienduizend euro 
en een jaar intensieve begeleiding aangeboden. 
Doel: een doorbraak mogelijk maken in de vici-
euze cirkel van hun daklozenbestaan. 
Drie jaar heeft het stel op straat geleefd. Eerst slie-
pen ze in de nachtopvang, later in parkeergarages 
en op stations door het hele land. Dankzij de inzet 
van projectleider Rokus Loopik en Arnold Lam-
merts van de RIBW, kon het stel de bovenverdie-
ping van deze woning vlakbij de Meerwijkplas 
betrekken. Ze hebben twee kamers, twee badka-
mers en een dakterras; de keuken en huiskamer 
delen ze met een andere ex-dakloze huurder. 
De meubels hebben ze her en der - gratis of twee-
dehands - kunnen regelen. Odette: “Zelfs van de 
straat, hoor. Henny houdt daar niet zo van, maar 
als ik een leuk kastje bij het grof vuil zie, neem 
ik het gewoon mee.” Ook de bijzondere cd- en 
singlecollectie van Henny en de fotoboeken van 
vroeger hebben eindelijk weer een plek. “Die 
stonden al die jaren in de opslag, dat kun je niet 
de hele tijd op straat met je meezeulen.”
Aan de muur hangen foto’s van twee kleine meis-
jes. Odette: “Onze dochters. De oudste is nu 27, 
maar we hebben geen contact met haar. Met onze 
jongste van 23 gelukkig wel.”

Overlast
Hoe ze op straat zijn beland? Lang verhaal kort: 
drie jaar geleden werden ze uit hun huurwoning 
gezet vanwege aanhoudende overlast. Odette: “Er 
was veel spanning in ons gezin. Het ging niet goed 

met onze oudste, Henny raakte zijn werk kwijt, en 
dat reageerden we af op elkaar. We dronken daar-
bij ook regelmatig een biertje te veel en dan belden 
de buren weer de politie.” 
Het plotselinge bestaan op straat viel hen zwaar. 
Henny: “Je gaat van het kastje naar de muur, 
iedereen bemoeit zich met je, maar er komt maar 
geen oplossing.” Odette: “En tussen de daklozen 
was het ook geen feest; ze bestelen en bedreigen 
elkaar; ik sliep liever alleen buiten.” 
Moe waren ze. Vooral heel moe, toen ze eindelijk 
hun ‘tussenwoning’ konden betrekken. Ze sla-
pen nog steeds slecht. Odette: “Maar dat komt 
ook omdat Henny snurkt, haha.” Henny: “Ja, en 
Odette praat in haar slaap. Vannacht heeft ze me 
helemaal de tandjes gescholden. Maar daar weet 
ze nu niks meer van!” Dan serieus: “Waar ik het 
blijst mee ben, is dat die onzekerheid weg is. We 
wisten nooit hoe lang we ergens konden blijven.” 
Odette: “En dat je nu, na een afspraak, gewoon 
kan zeggen: Ik ga naar huis.”

Afl eiding
Ze zijn dankbaar voor deze unieke kans, vooral 
met de hulp en begeleiding van de RIBW. Ze pro-
beren daarom een beetje op te passen met de drank. 
Odette: “We komen allebei uit families met drank-
problemen. Sterke drank, slechte dronk. We drin-

ken nu alleen bier, maar ook dan kan het misgaan.” 
Henny: “Soms knapt er dan iets in mijn hoofd. Dan 
komen al die frustraties ineens weer naar boven.”
A eiding is belangrijk. Daarom willen ze weer 
aan het werk. Eerst vrijwillig, daarna hopelijk 
weer betaald. Ze hebben vanmiddag allebei een 
afspraak via de RIBW: Odette bij een bejaardente-
huis, Henny bij een groenvoorziening. Odette: “We 
hebben altijd gewerkt. Henny 22 jaar voor de KLM, 
ik zat in de thuiszorg. En toen we dakloos waren, 
werkten we allebei bij ActiefTalent, een organisatie 
voor dagbesteding. Daar kreeg je acht euro dagver-
goeding voor. Niet veel, maar toch een pakje shag.” 

Over geld gesproken: hoe staat het met die tiendui-
zend euro? Odette: “Bijna op! Aan wat? Aan van 
alles! We hebben bijvoorbeeld zes weken in Zorg-
hotel Pitstop gezeten, vóór we hier kwamen. Dat 
vond Rokus, van The Haarlem Project, een goed idee; 
een eerste stap uit de cirkel. Dat was wel eff e wen-
nen, want je mag daar niet drinken. En het kostte 
350 euro per week, wel helemaal all-in. We hebben 
ook allebei een tablet gekocht. En we zijn dagjes 
weggeweest, met de trein. Wij leven samen van 
één uitkering, dus dan is dat geld zo op, hoor!” ■

TEKST: JESSICA HOOGENBOOM / FOTO: HEIDI BORGART

K alm aan 
met  drank

In 2016 kregen vijf Amsterdamse daklozen een pinpas met tienduizend euro én 24-uurs 

coaching. TV-maker Beau van Erven Dorens volgde hen een jaar lang met de camera. 

Dankzij de gemeenteraad heeft Haarlem een vergelijkbaar project, maar zonder camera’s: 

The Haarlem Project. Straatjournaal volgt dit bijzondere experiment en de betrokkenen.

Deel 6: Deelnemers Henny & Odette

Alle afl everingen uit deze artikelserie teruglezen: 

www.straatjournaal.com 
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The Haarlem Project Mission and Vision 
Providing people with a basic income is the right and clever 
thing to do, speaking from the UN declaration of Human Rights 
and a human perspective. Money First saves lives, it’s that 
Simple.  

Het is belangrijk dat we de deelnemers aan the Haarlem Project ‘de ruimte’ 
geven om na te denken over wat ze met het gedoneerde geld willen 
aanvangen. Daarom hier, ongevraagd, wat adviezen. Je kunt mij ook altijd 
consulteren als je vragen hebt of met een dilemma te maken krijgt.  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the Haarlem Project 
the do’s and don’ts for coaches and caregivers

ROKUS LOOPIK 30 NOVEMBER 2017

Don’t fix people 
The Haarlem Project 
gaat over zelfregie. 
Leer mensen 
zichzelf te helpen.  

Praat niet over 
geld 
Het gedoneerde 
geld is 
ondergeschikt aan 
jouw persoonlijke 
relatie met de 
deelnemer. Dat is 
onderscheidend.  

Ga actief op je 
handen zitten.  
Als je de behoefte 
voelt om ‘in te 
grijpen’, doe dan 
niets. Als je die 
behoefte niet voelt, 
dan ontstaat er een 
ander gesprek.  

DON’T FIX PEOPLE 

1
PRAAT NIET OVER 

GELD 

2
GA ACTIEF OP JE 
HANDEN ZITTEN 

3



More tips and Tricks 
Ik heb de wijsheid niet in pacht. 
Evengoed, het is belangrijk ‘te 
bewaken’ waarom we the Haarlem 
project gestart zijn. Het is een pilot. Een 
sociaal experiment. Het is belangrijk 
dat we over een jaar kunnen aantonen 
dat deze donatie onvermoede talenten 
en krachten in mensen los gaat maken. 
Dat zij het besluit nemen verstandige 
dingen met het geld te doen. Dat ze 
daarmee hun leven naar een hoger 
plan tillen, met oprechte en 
authentieke coaching. Van ons.  

‣ Heb je het veilig gemaakt? Zorg voor een 
veilige ambiance als je mensen ontmoet. 

‣ Ben je gestopt met het doordrukken van je 
eigen plannen? Ga uit van de wensen van 
jouw klant. Weerstand zal over het algemeen 
op weerstand stuiten. 

‣ Ken jij je eigen angsten als het geld betreft? 
De mensen met wie wij werken hebben 
dezelfde angsten als waar wij over 
beschikken. Gebruik je eigen ervaringen.  

 

‣ (L)uister. Echt, met 100% aandacht. De 
mensen met wie wij werken zijn gevoelig voor 
afkeuring en afwijzing. Ze hebben beter 
ontwikkelde zintuigen daarvoor. Je kunt ze 
nooit bedriegen. Authenticiteit is belangrijk. 
Erken je eigen fouten en leer er van.  

‣ (E)mpathie. Leef je in in de situatie en 
gevoelens van de ander.  

‣ (A)cknowledge. Bevestig. Geef terug wat je 
gehoord hebt. In dezelfde woorden. Geef 
mensen het gevoel dat je alles gehoord hebt 
door ze in dezelfde woorden, met empathie, 
terug te geven wat je gekregen hebt.  

‣ (P)artner. Werk samen.  

‣ LEAP 
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THE HAARLEM PROJECT 30 NOVEMBER 2017

RUTGER BREGMAN - GRATIS GELD VOOR IEDEREEN 
'Bregman schreef een sprankelend politiek boek over de kracht van 
ideeën. Met veel vaart en overtuiging presenteert hij de lezer een 
soort show van de beste politieke ideeën die we niet of nauwelijks 
kennen.  Of het nu om het basisinkomen gaat, de vijftien-urige 
werkweek of een wereld zonder armoede – Bregman weet met een 
vrolijke zelfverzekerdheid en met sterk gekozen voorbeelden de 
dominante politieke dogma’s van nu onderuit te halen. Hij is daarbij 
zelf moeilijk in het hokje van links of van rechts te plaatsen en dat is 
heel verfrissend.' 

- Juryrapport Jan Hanlo Essayprijs 2015



'More Tips and Tricks' 

‣ Heb je problemen gevonden die je echt aan
kunt pakken? Stel realistische doelen. Doelen
die je met enig gemak kunt behalen. Succes is
belangrijk in ons leven. Het is empowering.
Kleine successen leiden tot grote successen.
Het zet mensen aan om door te gaan op hun
weg naar Herstel.

‣ De drie A’s.

‣ Aanbieden van excuus. Fouten maken is
menselijk. Bied excuses aan als daartoe een
aanleiding is.

‣ Accepteer dat je niet onfeilbaar bent en dat je
het bij het verkeerde eind kunt hebben, ook al
vind je overduidelijk van niet. “Ik kan het
verkeerd zien. Ik heb de wijsheid niet in
pacht.”

‣ Akkoord gaan. “Ik bied mijn
verontschuldigingen aan voor wat ik ga
zeggen. Kunnen we het eens zijn over het feit
dat we het oneens zijn?”

‣ Verwacht geen dankbaarheid. Mensen hebben
recht op huisvesting, een basisinkomen. It’s a
basic human right. Wij zijn niet ‘uit de hemel
gezonden’ om deze mensen te helpen.

‣ Wees nederig. In the Haarlem Project is het er
ons om te doen om mensen zelf regie over
hun leven (terug) te geven.

‣ Iedereen heeft het recht om de verkeerde
keuzes te maken.

‣ Als ik meer fouten maak dan jij, dan win ik.

‣ Mensen leren vooral van het maken van
fouten. Veroordeel ze niet. Bied mensen een
2e, 3e, 4e en 5e kans. Het beste wat de stad
Haarlem zou kunnen doen is nog eens

�10.000 aanbieden als mensen het geld in 
eerste instantie aan ‘onzin’ uit hebben 
gegeven. Dat zou een mooie ‘les’ voor alle 
betrokkenen zijn en aanleiding geven tot 
zelfreflectie en heroverweging of zij het geld 
een tweede keer op dezelfde wijze zouden 
uitgeven.  

‣ Koppel het geld los van behandeling en
begeleiding. Het heeft niets met elkaar te
maken. Mensen hebben het geld gekregen
omdat ze er recht op hebben. Ze hoeven er
goedbeschouwd niet iets voor terug te doen.

‣ Adviseer de deelnemers om niet met andere
mensen te praten over de deelname aan the
Haarlem Project en over het feit dat ze zoveel
geld hebben gekregen. Dan verklaar je
mensen als het ware ‘vogelvrij’.

‣ Respect, warmte en compassie voor iedere
deelnemer. Daar is het ons om te doen.

‣ Geef geen ongevraagd advies. Dat roept
slechts of mogelijk weerstand op.

‣ Ondersteun als daar om gevraagd wordt.

‣ Burgerschap i.p.v. de Anonimiteit.

‣ Talenten i.p.v. het Ziekte Model.

‣ Oplossingsgericht handelen i.p.v.
Probleemdenken.
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'More Tips and Tricks' 

‣ Vertrouwen i.p.v. Controle en Beheersing

‣ In feite zeggen we met deze geste van de
Gemeente dat we 100% vertrouwen hebben
in de vaardigheden van mensen om het geld
een goede bestemming te geven. Handel daar
naar in het contact met deze mensen. Heb
een rotsvast vertrouwen in het goede van de
mens.

‣ In Housing First Projecten in Amerika krijgen
mensen tot 5 keer toe een nieuw huis
toegewezen als het in het 1e, 2e, 3e of 4e huis
niet lukt. Dat heet ongebreideld vertrouwen
in de mensen met wie wij te maken hebben.
Mensen leren altijd van hun fouten. Zij
kunnen ons nooit teleurstellen.

‣ We kunnen nooit voorspellen wat mensen
gaan doen als ze �10.000 krijgen. Kijk, luister
en verwonder jezelf. Mensen beschikken over
onvermoede talenten.

‣ Mensen hoeven dus niet ‘Money Ready’ te
zijn. De beste Penningmeesters zijn de
Penningmeesters die door schade en schande
wijs zijn geworden.

‣ Wacht.

‣ Als je iets zegt, zeg het dan opbouwend en
direct.

‣ Wees beschikbaar. Als jij geen afspraak kunt
maken, dan kun je altijd jouw collega-coaches
vragen het over te nemen.

‣ Bekijk de mensen vanuit het sociaal netwerk
perspectief. Bouw actief aan een netwerk.
Betrek anderen als je daar toestemming voor
hebt.

‣ Wees flexibel en mobiel. Voor alles is een
oplossing.

‣ Neem je verantwoordelijkheid en daag daar
ook de ander toe uit.

‣ Bouw een tolerantie voor onzekerheid op. Er
is geen waarheid in de wereld. Wat vandaag
waar is, is morgen totale onzin. De outcome
van dit project is waarschijnlijk, maar
voorspellen heeft geen zin.

‣ Er gaan zich dilemma’s aan ons opdringen.
Los ze niet alleen op. Consulteer de
projectleider, je mede-coaches.

‣ Het leven is dialogisch van aard. Ons hele zijn
en lichaam is daarbij betrokken. Het is van
levensbelang, zoals ademen. Ook met mensen
in crisis. Keep Talking.

‣ Voorkom overhaaste beslissingen. Ook bij de
deelnemers.

‣ Ik heb voor alle deelnemers een coach-boek
laten maken. Ook alle coaches krijgen zo’n
boek. Jullie foto’s en korte bio’s staan er in. Er
zijn ook 120 blanco pagina’s ingebonden. Ik
zou het zeer op prijs stellen als jullie, net als
de deelnemers, een soort van dagboek
bijhouden. Een verslaglegging van wat je
meemaakt in deze pilot. Die notities zou ik
graag willen inlezen over 6 maanden en over
een jaar. Die ga ik gebruiken bij de tussen- en
eindrapportage.
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The Haarlem Project



Lisa Verdegaal ‑ Budgetcoach

T   06 19 939 617
M  info@lisaverdegaal.nl

Ik begeleid en ondersteun mensen die in een financieel 
moeras dreigen weg te zakken. Zodra iemand die een tijd lang 
dakloos is geweest weer een woonadres krijgt dan komen de 
schuldeisers aankloppen en dan beginnen vaak de problemen 
pas. Daarom is het belangrijk dat we in een zo vroeg mogelijk 
stadium samen de schulden gaan aanpakken. 
Mijn werkwijze is informeel en persoonlijk gericht. 
Via het Amsterdam Project in 2015 heb ik goede ervaringen 
opgedaan.
Ik hoop dat je snel contact met me opneemt !

Angst is mar 
veur eben, spiet 
is veur altied.
Daniel Lohues



Simone de Jong ‑ Life Coach

T   06 51 721 384
M  sdeJong@ecosoleffect.nl

Mijn naam is Simone de Jong, ik ben getrouwd, heb drie (schoon)kinderen en twee kleinkinderen.
Ik werk inmiddels achttien jaar voor EcoSol Effect waar ik veel verschillende projecten heb mogen 
begeleiden. De afgelopen zeven jaar werk ik als coördinator op twee locaties dagbesteding in 
Haarlem.
De deelnemers die wij hier begeleiden hebben bijna allemaal een psychisch probleem (wie niet, 
haha) en/of een verslavingsachtergrond. Het zijn allemaal leuke mensen maar soms ”knalt” het wel 
eens maar ik blèr altijd harder zeg ik dan maar! Verder hebben we ook veel lol en goede gesprekken.

Angst is mar 
veur eben, spiet 
is veur altied.
Daniel Lohues

Ik begeleid soms mensen die geen enkele hulpverlening 
hebben of accepteren en weinig vertrouwen
hebben. Deze mensen weten dan dat ze op moeilijke 
momenten bij mij terecht kunnen. Ik denk dat ik altijd
net een stapje verder ga dan de gemiddelde begeleider 
van een dagbestedingsplek. 
Ik heb geen 9 tot 5 mentaliteit aangezien problemen 
zich ook niet aan die tijden houden. Ik ben geïnteres-
seerd in mensen en wat hen bezig houdt. Betrokkenheid 
en empathisch vermogen vind ik erg belangrijk.



Russell Cummins ‑ Ervaringsdeskundige

T   06 30 346 630
M  russellcummins@hotmail.com

58 jaar, (levens)Ervaringen o.a. gedurende 10 jaren 10x in en 
uit de psychiatrie en 2 verwarde dakloze jaren in Rotterdam, 
Amsterdam en Londen. Ben daarna in 1992 in Haarlem 
terechtgekomen engebleven. 
(levens) Deskundigheid o.a. 10 jaren werkzaam binnen de
ggz en als zzp’er en meer recent (prostaat) kanker overleefd. 
Mijn motto: “Opgeven is te makkelijk”.

‘What we call 
being charmed is, 
at heart, simply 
immense relief
that we are not 
alone with our sorrows 
and difficulties [...]’
www.thebookoflife.org



Albert Keevel ‑ Ervaringsdeskundige

T   06 40 734 513
M  trotsalbert@gmail.com

Vanuit mijn persoonlijke ervaring zou ik graag anderen willen begeleiden en helpen. Door de crisis 
ben ik failliet gegaan en alles kwijtgeraakt. Doordat mijn bedrijf geregistreerd stond als eenmans-
zaak ben ik niet alleen mijn bedrijf kwijt geraakt, maar ook mijn persoonlijke bezittingen als mijn 
huis, spaarrekening, spullen van waarde, e.d. (aangezien je met een eenmanszaak ook persoonlijk 
aansprakelijk bent).
Ik ben uiteindelijk in de schuldhulp verlening terecht gekomen. Na 3 jaar ben ik afgelopen april 
‘schoon’ verklaard. Deze drie jaren (en 3 jaren voorafgaand aan de schuldhulp verlening) waren alles 
behalve makkelijk, maar ik geloof oprecht dat je met een positieve instelling en gesprekken met de 
juiste mensen er weer bovenop kunt komen. Ik ben daar het levende voorbeeld van en klaar om 
anderen te gaan helpen.

Angst is mar 
veur eben, spiet 
is veur altied.
Daniel Lohues



Rokus Loopik ‑ Recovery Coach

T   06 81 420 615
M  rokus@icloud.com

Ik ben van origine sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Ik 
heb 20 jaar dakloze mensen geholpen in Amsterdam en was 
coach in het TV-programma ‘The Amsterdam Project’ van 
RTL4. 
Ik zie mijzelf nu liever als Recovery (Herstel) Coach. Ik ben 
projectleider van the Haarlem Project en in die zin kun je mij 
benaderen voor alle vragen die bij je opkomen als je bent 
uitgekozen om mee te doen aan dit sociale experiment. Wij 
hopen dat je door het aanbod van de gemeente Haarlem, 
kans ziet om je leven naar een hoger plan te tillen. Dat je de 
gelden actief kunt gebruiken om de kwaliteit van jouw leven 
echt een ‘boost’ kunt geven. Wij wensen je heel veel succes!

Angst is mar 
veur eben, spiet 
is veur altied.
Daniel Lohues



Harry Gras ‑ Forensisch Specialist ‑ SPV

T   06 12 331 696
M  harry.gras@hotmail.com

Hoi mijn naam is Harry Gras Ik ben sociaal psychiatrische 
verpleegkundige. Ik werk nu ruim 36 jaar in de psychiatrie 
met mensen met complexe uitdagingen. Het is van belang als 
oplossingsgerichte coach dat je samen met diegene die voor 
zijn kiezen heeft gehad en niet gekozen heeft voor dit leven, 
weer een enorme duw in de goede richting te geven.
Onvoorwaardelijkheid, trouw en alles samen uit de kast halen 
zijn leidende principes voor me. Ik heb een hekel aan dure 
woorden, nietszeggende hulpverlenings- en turbotaal, 
ingewikkelde ( pseudo) theoretisch gedoe en rond-de-pot 
gedraai.
Ik heb enorm veel zin om je te coachen!

Angst is mar 
veur eben, spiet 
is veur altied.
Daniel Lohues



Alan ‑ Ervaringsdeskundige The Amsterdam Project

T   06 21 360 978
M  fernando_bunsee@hotmail.com

Mijn naam is Alan Bunsee en ik heb 2 jaar geleden meegedaan 
aan The Amsterdam Project. Ik ben net zoals jullie ook dakloos 
geweest en weet hoe het voelt om geen huis meer te hebben. 
Ik weet ook hoe het is om van niks naar ineens 10.000 euro 
op zak te hebben. Tijdens dit project heb ik mijzelf heel goed 
leren kennen en weet ik wat jullie in grote lijnen te wachten 
staat. Ook al weet ik niet hoe jouw weg eruit zal zien, maar 
één ding is zeker je zal je zelf beter leren kennen op alle 
fronten.
Na het project ben ik aan de opleiding als ervaringsdeskundi-
ge begonnen en heb ik Rokus aan mijn zijde gehad als coach. 
Hij heeft mij tools gegeven om verder te ontwikkelen en met 
zijn vorm van empoweren heb ik mijn leven in positieve zin 
om kunnen gooien en empower ik nu andere.

10.000 euro proficiat! Een kans op een beter leven. 
Voor tips en trucs of eventuele vragen kun je mij 24/7 bellen 
(ook voor een knuffel )
Succes!

Angst is mar 
veur eben, spiet 
is veur altied.
Daniel Lohues



Merel Schipper ‑ Bemoeizorgster

T   06 10 462 324
M  mschipper@vrk.nl

Ik ben psychiatrisch verpleegkundige en heb jarenlang 
in klinieken in Amsterdam en Haarlem gewerkt. Cliënten 
moesten mij een keer beoordelen en zeiden: een no-nonsense 
type, recht door zee met veel humor! Dat klopt wel, want ik 
beschrijf mezelf als zelfkritisch en af en toe ongeduldig. 
Ik kan snel beslissen en hou van doorpakken en kan me ook
makkelijk op meerdere doelen tegelijk richten. 

Ik werk alweer 8 jaar met plezier bij Vangnet & Advies van GGD 
Kennemerland, als ‘bemoeizorgster’ met dak- en thuislozen 
en voor OGGZ cliënten die nog wel een huis hebben, maar 
bijvoorbeeld overlast veroorzaken. Zodoende heb ik te
maken met alle instanties in Haarlem en zij kennen mij ook. 

Ik vind dit project spannend, maar denk dat ik je veilig kan 
loodsen op deze woelige zee!

Angst is mar 
veur eben, spiet 
is veur altied.
Daniel Lohues



Gerard Vermond ‑ SPV

T   06 22 536 627
M  g.vermond@ggzingeest.nl

Ik werk sinds 2011 bij het ACT team van GGZinGeest in Haarlem. Daarin heb ik te maken met mensen 
die psychisch en/of maatschappelijk ernstige problemen hebben. Verslaving speelt er soms een rol 
bij. Huisvestings-en financiële problemen staan vaak op de voorgrond. Belangrijk is dat er goed wordt 
samengewerkt met verschillende betrokken organisaties. Korte lijnen met mensen bij HVO, Gemeen-
te, Stem in de Stad, Veiligheidshuis, GGD, politie zijn belangrijk en in het belang van de cliënt.

Vóór ACT werkte ik eerst jarenlang in klinieken waar mensen werden opgenomen of langere tijd 
verbleven om aan resocialisatie te werken. Vanaf 1990 ongeveer heb ik ambulant gewerkt in 
Amsterdam bij een Dagactiviteitencentrum en een wijkproject in Stadsdeel Westerpark. Het project 
is later onderdeel geworden van Arkin wat voor en nadelen heeft wat mij betreft. Via een aantal ja-
ren bij Roads en GGD kwam ik terug in Haarlem, de mooie stad waar ik al heel lang woon, belandde 
ik op de plek waar ik nu zit.

Angst is mar 
veur eben, spiet 
is veur altied.
Daniel Lohues

Ik ben bijzonder benieuwd hoe dit project gaat lopen. 
Het geeft verrassende kansen, maar het kan ook een druk 
geven voor de deelnemers. Ik werk er graag aan mee en
verwacht een interessante tijd.



Hans Matthijs ‑ SPV

T   06 26 700 282
M  h.matthijs@ggzingeest.nl

Ik heet Hans Matthijs. Misschien loop jij, net als ik, al een tijdje 
rond in Haarlem. Ik hoor bij die stad en help er al vele jaren 
mensen die mijn hulp goed kunnen gebruiken. 
Ik beschik over een groot netwerk en ken heel veel mensen 
en hulpverleners in Haarlem en Omgeving. Als je daar gebruik 
van wilt maken, bel mij. Ik houd van een creatieve en 
praktische aanpak van problemen. 
Sterker, problemen bestaan voor mij niet. Voor alles is een 
oplossing. Dat is mijn grote kracht.

Angst is mar 
veur eben, spiet 
is veur altied.
Daniel Lohues



Thijs Eradus ‑ Job Coach ‑ Springplank040

T   06 38 060 825
M thijs@springplank.org

Mijn naam is Thijs Eradus van Springplank040 en Springplank073.
Ik geloof en zie om me heen dat werk een enorme katalysator kan zijn voor vele mensen. 
Werk biedt vertrouwen, nieuwe contacten, voldoening, het gevoel van meedoen, dagelijks ritme, 
inkomsten: dus perspectief. Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat mensen het zelf moeten doen, ik 
kan enkel en alleen faciliteren. 
Dit is wat ik ook kan en wil inzetten voor The Haarlem Project, dus faciliteren op werk als katalysator.

Angst is mar 
veur eben, spiet 
is veur altied.
Daniel Lohues



Beau van Erven Dorens ‑ Presentator ‘The Amsterdam Project’

Beau van Erven Dorens lanceerde in 2016 het RTL4 televisieprogramma ‘the Amsterdam Project’. 
Beau was bedenker en presentator van het programma. Het programma werd genomineerd voor 
de Zilveren Nipkowschijf. Dat gaat nu een vervolg krijgen in Haarlem, maar dan zonder camera’s en 
zonder Beau. 

“Ik volgde een jaar lang vijf daklozen mensen in Amsterdam. Zij waren om diverse redenen op straat 
terecht gekomen. De vijf dakloze mensen kregen elk een pinpas met 10.000 euro erop om hun leven 
weer op de rit te krijgen. Dat gaat nu een vervolg krijgen in Haarlem, maar dan zonder camera’s en 
zonder Beau. Ik, Beau van Erven Dorens, wens de deelnemers in Haarlem alle succes toe. Til je leven 
naar een hoger plan. Ik weet dat het kan.”

Angst is mar 
veur eben, spiet 
is veur altied.
Daniel Lohues



The Irrational Library 
Doelstraat 31 
dinsdag 20 augustus 2019, 17 uur 
Op deze mooie zomerdag overhandigen Rokus Loopik en Alan 
Bunsee hun Haarlem Project Rapport aan Marie Thérèse Meijs, 
wethouder te Haarlem aan. Je bent van harte uitgenodigd daarbij 
aanwezig te zijn.  

Met vriendelijke groet, Rokus en Alan! 

www.rokusloopik.com

The Haarlem Project 
at The Irrational Library




