
PLANET HOMELESS  
‘GOVERNANCE ARRANGEMENTS IN AMSTERDAM, 
COPENHAGEN, AND GLASGOW’ 
NIENKE F. BOESVELDT// 24 AUGUSTUS 2015// STAD ANTWERPEN 



Onderzoek naar sturing op dakloosheid 

Belangrijkste bevindingen, wat doet ertoe? 
 
• Samenwerken 
• Housing First/ Led approach 

 



 Oorzaken èn betrokken partijen 

Dakloosheid is zichtbaar in een stad 
 - op straat 
 - op de bank 
 
Steden willen er iets mee, maar gaan vaak niet over de 
oorzaken  
 
Wat zijn de belangrijkste oorzaken van dakloosheid? 
Met wie moet een gemeente daarom samenwerken? 
 

 



     Oorzaken 

Ontslag uit een zorginstelling 
GGZ, ook (L)VG, Jeugdzorg 



 Fragment acht uurjournaal 



 Betrokken partijen 

De zorg. De geestelijke gezondheidszorg,  
De verstandelijke beperkten zorg   
 
Vrage: wat is zorgmijden. Drang, dwang?  
wat is publieke, van overheidswege,  
geïnitieerde zorg? Wanneer passend? 

 



  Oorzaken 

Ontslag uit detentie  
 



 Betrokken partijen 

 
 

Detentie, het gevangeniswezen, het 
Ministerie van Justitie, reclasering 

 



  Oorzaken 

 
Huiszuitzetting 



 Betrokken partijen 

Woningcorporaties, wie bepaalt wat? 
Ook: wie bepaalt waarom of iemand weer een 
nieuw huis krijgt (en wie betaalt de rekening voor 
de opvang)? 



 Oorzaken 

 
Schulden 



 Betrokken partijen 

 

Instellingen voor schulhulpverlening, 
budgetbeheer 
Vroegsignalering (vroeg eropaf) 
Maatschappelijke Dienstverlening 
Onderdeel van een daklozenaanpak? Ja! 

 



 Oorzaken 

 
Conflicten 



 Betrokken partijen 

Mediation, wie doet het? 
Maatschappelijke Dienstverlening? 
In Glasgow: woningcorporaties! 
 
Onderdeel van  
een  
daklozenaanpak? 
Ja! 
 
 

 



 Complexiteit van betrokkenheid 

 Onderwerp van onderzoek! 



 Dakloosheid onderzocht vanuit 
 Governance 

Governance = sturing  
 
• Beleids doelen 
  instrumenten 
  veronderstellingen 
 
• Structuur: geld en verantwoordelijkheden 
 
• Management: de (zakelijke) omgang met elkaar 
 
Wat is het gevolg van verschillen hierin?  
 



 Theoretische relatie tussen 
governance arrangement en effectiviteit 

 
 

 



 Waartussen zijn de grootste 
 verschillen te verwachten? 
Anglosaksisch, Scandinavisch en Europese vasteland 
   Nederland ‘Hybrid’ 
 
Met wie moet een gemeente daarom samenwerken? 

 



 Kopenhagen 

Zoals 15 jaar geleden in Nederland 
 
Gebrekkige samenwerking met psychiatrische 
diensten, politie en uitkeringsinstantie 
 
Uitkomst 
• 17% na 1 jaar zelfstandig wonend 
• Hulp voor 10% van de daklozen  
     met psychiatrisch probleem 
 
Maatschappelijk resultaat 
• Toename daklozen 
 

 



 Amsterdam 

Integrale aanpak zwaarste groepen, onvoldoende 
preventie en herstel 
 
Medische benadering dakloosheid, nadruk op veiligheid 
 
Uitkomst 
• 17% na 1 jaar zelfstandig wonend 
• Hulp voor 87% van de daklozen  
     met psychiatrisch probleem 
 
Maatschappelijk resultaat 
• Meer daklozen met lichtere problemen 
 

 



 Glasgow 

Veel sociale problemen, weinig geld/vertrouwen in de 
overheid: prioriteren moet! 
Gemengde zorgeconomie 
Nationale wetten verplichten Glasgow tot inzet op 
preventie, huisvesting na 1 jaar 
Beleidsinspanning op huisvestingspartijen  
Daklozenbeleid is woonbeleid 
 
Uitkomst 
• 34% (40%) na 1 jaar zelfstandig wonend 
Maatschappelijk resultaat 
• Dakloosheid vaker voorkomen [relatief..]  
 
 

 



 Glasgow 

Veel sociale problemen, weinig geld/vertrouwen in de 
overheid: prioriteren moet! 
Gemengde zorgeconomie 
Nationale wetten verplichten Glasgow tot inzet op 
preventie, huisvesting na 1 jaar 
Beleidsinspanning op huisvestingspartijen  
Daklozenbeleid is woonbeleid 
 
Uitkomst 
• 34% (80%) na 1 jaar zelfstandig wonend 
Maatschappelijk resultaat 
• Dakloosheid vaker voorkomen [relatief..]  
 
 

 



De verklarende governance (sturings-) 
elementen in een spinneweb 

 
 



 Aanbevelingen 
 
 
Trampoline: 
Signaleer trends 
‘duw passend  
terug’ 
 
 
 
 
Zakelijkheid in het sociale domein gericht op 
effectiviteit 

 



 Dank je wel 

Meer weten, lezen,  
onderzoek, 
beleidsadvies? 
 
www.nienkeboesveldt.com 
Nederlandse samenvatting  
Persberichten 
 
 
 

 

http://www.nienkeboesveldt.com/
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