
 
 PROJECT DAKLOOSHEID EN CORONA   

Nieuwe initiatieven voor dak- en thuisloze mensen 
tijdens corona; inspiratie en goede voorbeelden 

Overkoepelende lessen van nieuwe initiatieven  

Vanaf het begin van de COVID-19 pandemie zijn in het hele land verschillende initiatieven 
ontstaan voor dak- en thuisloze mensen. Wat voor goede voorbeelden van initiatieven zijn 
er en hoe worden deze initiatieven ervaren door dak- en thuisloze mensen, 
belangenbehartigers, vrijwilligers en professionals in zorg en opvang voor dakloze 
mensen? 

Deze factsheet gaat verder in op bovenstaande onderzoeksvraag aan de hand van 
beschrijvingen van enkele goede voorbeelden van nieuwe initiatieven voor dak- en 
thuisloze mensen, ontstaan tijdens de COVID-19 pandemie. Verder beschrijft deze 
factsheet succesfactoren, risicofactoren en lessen voor overdraagbaarheid en 
duurzaamheid van initiatieven. Deze deelstudie (Werkpakket 3b) is onderdeel van de door 
ZonMw gefinancierde studie “Corona en dakloosheid”.1 
 

INLEIDING EN ACHTERGROND 
INITIATIEVEN  

 
Vanaf het begin van de COVID-19 pandemie zijn in het 
hele land verschillende initiatieven ontstaan voor dak- 
en thuisloze mensen. Kansfonds financiert een deel 
hiervan (Website Kansfonds). Zij zagen veel initiatieven 
rondom voedselvoorziening, maar ook projecten 
gericht op ongedocumenteerde mensen, 
hygiënematerialen om ontmoetingsplekken geopend 
te houden en het opknappen van inloophuizen. 
Daarnaast moesten nieuwe, creatieve manieren 
worden gezocht om dak- en thuisloze mensen in beeld 
te houden. Daarom ontstonden verschillende 
initiatieven met als doel in contact te blijven met deze 
mensen. De initiatieven die Kansfonds ondersteunde, 
waren voornamelijk gericht op thuisloze mensen, 
omdat vooral zij in een dieper isolement raakten.  
 

 
1 Zie voor meer informatie Van Loenen, T., van den Muijsenbergh, M. Daklozen en Corona. Factsheet 1: Opzet en methode. 
Radboudumc, Nijmegen 2021 

Op de volgende pagina van deze factsheet worden vier 
goede voorbeelden van ontstane initiatieven voor dak- 
en thuisloze mensen beschreven. Dit is slechts een 
greep uit het groot aantal initiatieven dat is ontstaan 
tijdens de COVID-19 pandemie.  

METHODE  

Informatie voor deze factsheet is verkregen uit 
interviews met initiatiefnemers of andere betrokkenen 
van de volgende initiatieven:  

 Covid locatie, Den Haag 
 Maaltijdvoorziening, Noord-Holland 
 GiveMe5, Amsterdam  
 Koffiets, Amsterdam 

 
Ook werd een overkoepelend interview gehouden met 
een projectadviseur van Kansfonds. In totaal werden vijf 
interviews gehouden. Bovenstaande initiatieven 
kwamen naar voren via uitvraag in de interviews voor 
Werkpakket 2 en 3, en door bestudering van websites en 
documenten. De interviews werden gehouden in 
februari en maart 2022.  

https://www.kansfonds.nl/?utm_source=Google%20Search&utm_medium=cpc&utm_campaign=Brand&gclid=EAIaIQobChMIrsrAoany9gIVKIxoCR3YFQQrEAAYASAAEgLIXvD_BwE
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COVID LOCATIE, DEN HAAG  
De Covid locatie in Den Haag is een tijdelijke 
opvanglocatie voor dak- en thuisloze mensen die 
besmet zijn met het coronavirus. Het is bedoeld 
voor mensen in regio Den Haag die zelf geen 
optie hebben tot quarantaine of isolatie. In 
praktijk zijn dit voornamelijk mensen die in beeld 
zijn en in de opvang verblijven op een kamer 
waar het aantal vierkante meters per persoon 
laag ligt. In principe is de Covid locatie geopend 
zolang er iemand gebruik van wil maken. 
 
Om de locatie te runnen, is er een samenwerking 
tussen de Kessler Stichting, de GGD en Haagse 
Wijk- en Woonzorg (HWW), een tak van de 
gemeente die thuiszorg en verpleging 
organiseert. De bezetting op de Covid locatie 
wordt verzorgd vanuit de Kessler Stichting en 
HWW zodat er ook een verpleegkundige 
aanwezig is.  De locatie is per 1 april 2022 
definitief gesloten vanwege afgenomen urgentie. 

 

MAALTIJDVOORZIENING, NOORD-
HOLLAND 

Het initiatief rondom maaltijdvoorziening is een 
samenwerking tussen Reakt, een zorgbedrijf 
gelieerd aan Parnassia groep voor onder andere 
begeleiding en dagbesteding, en Blauw Helpt, 
een initiatief van KLM-personeel dat 
vrijwilligerswerk aanbiedt. Dit is ontstaan tijdens 
de COVID-19 pandemie. 
 
Normaal gesproken biedt Reakt dagbesteding 
aan waarbij deelnemers een maaltijd bereiden. 
Vanwege de lockdown en strenge 
coronamaatregelen kon dit niet. Maaltijden 
werden daarom bereid door medewerkers van 
KLM Catering Services. Reakt was betrokken bij 
het rondbrengen van de maaltijden en het 
uitdelen op locatie. Het voornaamste doel van 
het initiatief was in contact blijven met de 
doelgroep tijdens de pandemie.  
 
De maaltijdvoorziening liep tot september 2020.  
 
 
 

 
 

 
GIVEME5, AMSTERDAM 

GiveMe5 is een initiatief van The Present 
Movement, een stichting die zich eerder al 
inzette voor vluchtelingen en nu ook voor 
dakloze mensen. Voor het initiatief bieden 
verschillende hotels, die vanwege de pandemie 
minder gasten hebben, vijf kamers aan. Hier 
kunnen economische daklozen verblijven voor 
een periode van drie tot zes maanden. Op deze 
manier kunnen deelnemers tot rust komen en 
herstellen van hun leven op straat, zodat zij tijd 
en ruimte hebben om huizen te bekijken of na te 
denken over een baan. De hotels bieden één 
maaltijd per dag aan, zodat deelnemers nog wel 
naar de inloophuizen gaan.    
 
Voor het initiatief wordt samengewerkt met de 
Regenbooggroep Amsterdam. Zij selecteren de 
deelnemers, doen de intake en begeleiden 
deelnemers tijdens hun verblijf. Naast de 
deelnemende hotels is ook een vrijwilligersteam 
van mensen uit de hotellerie betrokken. Zij 
helpen hotels aan boord te krijgen.  
 
 
 
 

 

KOFFIETS, AMSTERDAM 
De Koffiets is een initiatief van de Protestante 
Diaconie Amsterdam. Vanaf het begin van de 
coronapandemie fietsen Hanna, straatpastor, en 
Anne, communicatiemedewerker van de 
diaconie door de westkant en het centrum van 
Amsterdam. Dit doen zij met een bakfiets vol met 
koffie en broodjes. Op deze manier zijn zij in 
staat dak- en thuisloze mensen op straat de 
bereiken en een praatje met hen te maken onder 
het genot van een kop koffie.  
 
Inmiddels bestaat het team van fietsers uit 
ongeveer twintig vrijwilligers. Het team is divers, 
variërend van een advocaat tot een middelbare 
scholier tot iemand die in het verleden zelf 
dakloos is geweest.   
 
Met de Koffiets willen ze bijdragen aan cohesie 
op kleine schaal in de stad zodat mensen meer 
omzien naar elkaar.   
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AANLEIDING VOOR INITIATIEVEN EN 
GELEERDE LESSEN  

 
Uit de ontstane initiatieven zijn geleerde lessen in de 
vorm van succesfactoren en risicofactoren naar voren 
gekomen. Deze kunnen worden meegenomen bij het 
opzetten van soortgelijke initiatieven voor dak- en 
thuisloze mensen bij eventuele toekomstige 
pandemieën of crisissen. 
 

Aanleidingen voor initiatieven  
 

“Dakloosheid is een structureel probleem. Met opvang en 
woonplekken zet je een stap om dat op te lossen. Corona was 

de gekke aanleiding om dat te gaan doen.” (Kansfonds) 
 
Contact houden 
Een belangrijke aanleiding voor verschillende 
initiatieven was de noodzaak om contact te houden. 
Vanwege de sluiting van veel ontmoetingsplekken voor 
dak- en thuisloze mensen, moesten andere manieren 
worden bedacht om mensen in beeld te houden en 
contact met hen te houden.  
 
Betrokkenheid in de maatschappij  
Daarnaast zijn verschillende initiatieven tot stand 
gekomen door de vrijgevigheid van mensen en 
organisaties, die zichtbaar was aan het begin van de 
pandemie. Zo ontstond Doneer een Dorp waardoor de 
Covid locatie kon beginnen, Blauw Helpt die 
samenwerkte met Reakt en werd GiveMe5 opgestart 
naar aanleiding van een oproep om een hotelkamer te 
doneren waar massaal op werd gereageerd.  
 
Ook Kansfonds zag dat een crisis een bepaalde energie 
teweegbrengt waardoor organisaties de handen ineen 
slaan en vanuit een gezamenlijk doel dak- en thuisloze 
mensen hebben geholpen.  
 

Succesfactoren  
Er zijn verschillende succesfactoren voor initiatieven 
voor dak- en thuisloze mensen naar voren gekomen. 

Deze succesfactoren hebben betrekking op het in 
contact blijven en bereiken van mensen, het opzetten, 
behouden of laten slagen van initiatieven en het 
creëren van bewustwording rondom dakloosheid.  
 
Presentiebenadering  
Een belangrijke succesfactor om in contact te blijven 
met mensen is het toepassen van de 
presentiebenadering. Uit verschillende initiatieven 
kwam het belang van presentiewerk naar voren; het 
bereiken van mensen, aanwezig zijn, in contact blijven 
en aansluiten op de leefwereld van dak- en thuisloze 
mensen.  
 
Zo gaf de Koffiets aan dat zij door te fietsen door de 
stad mensen bereiken die ze anders niet zouden 
bereiken. Dit gaat bijvoorbeeld om dak- en thuisloze 
mensen die vanwege corona niet meer naar 
inloophuizen konden of mochten, of die überhaupt 
liever niet binnen zijn. Ook Reakt benadrukte 
presentiewerk. Zij waren ook in staat om het contact 
met dak- en thuisloze mensen te onderhouden 
middels hun maaltijdvoorziening.  
 
“Wat je vaak ziet, is dat hulpverlening en het opbouwen van een 
relatie met mensen vaak gaat via materiële dienstverlening. Je 

kan iets betekenen voor mensen. Je bent er.” (Reakt)  
 
Tijdens de coronaperiode werd zichtbaar dat juist de 
organisaties en initiatieven die de 
presentiebenadering toepassen in staat waren contact 
te houden in deze ingewikkelde situatie.   
   

“Nou dat in contact zijn en aansluiten op de leefwereld is wel 
iets wat vooral in die inloophuizen… dat presentiewerk is de 

kern van het werk. Wat wij wel heel veel hebben gezien dat juist 
deze organisaties, met veel vrijwilligers, met een straatpastor, 

heel goed in staat waren [om in contact te blijven met mensen], 
en dat het zichtbaar werd hoe belangrijk dat werk is.” 

(Kansfonds) 
 

Laagdrempeligheid  
Een andere succesfactor voor het in contact blijven 
met mensen is de laagdrempeligheid van initiatieven. 
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De koffiets beschrijft dit ook wel als een een bepaalde 
agendaloosheid. Niet meteen van alles willen regelen 
voor mensen op straat, of mensen af willen helpen van 
dakloos zijn. Het doel blijft samen een kopje koffie 
drinken en zien wat daaruit voortvloeit   
 
Aan de andere kant wordt de laagdrempeligheid van 
projecten  ook ingezet om samenwerkingen aan te 
gaan.   
 

“Omdat we maar een klein deel vragen, dus geen hele 
verdieping, wordt het voor hotels misschien ook wel wat 

makkelijker om toe te zeggen voor langere tijd.” (GiveMe5) 
 

Deze laagdrempeligheid, of simpliciteit maakt het 
volgens de initiatieven ook makkelijk om uit te breiden 
naar andere steden.  
 
Samenbrengen van mensen  
Een andere succesfactor is het samenbrengen van 
mensen. Zo konden dak- en thuisloze mensen 
maaltijden ophalen bij Reakt, waardoor het 
lotgenotencontact dat was weggevallen vanwege 
corona, weer mogelijk was.  
 
Daarnaast hebben de initiatieven er ook voor gezorgd 
dat mensen die normaal gesproken minder snel in 
contact komen met dak- en thuisloze mensen dit 
contact nu wel hadden. KLM personeel dat maaltijden 
aan dak- en thuisloze mensen stond uit te delen of 
werknemers van hotels die kennis maken met 
economische dakloze mensen. Volgens de initiatieven 
draagt dit bij aan bewustwording en aandacht rondom 
dakloosheid.   
 
Het samenbrengen van mensen en de nieuwe 
samenwerkingen die daaruit ontstaan, zijn voor Reakt 
succesvol geweest. Zo konden zij bijvoorbeeld 
dankbaar gebruik maken van het feit dat het KLM 
personeel was gewend om op afstand te 
communiceren. Ook zagen zij matchende 
competenties.    
 

“Die stewardessen en pursers zijn mensen die gewend zijn om 
in moeilijke omstandigheden altijd de-escalerend op te treden. 

Als je een inloopvoorziening hebt waar dak- en thuislozen 
komen. Daar is het gewoon af en toe heel onrustig en mensen 
gedragen zich af en toe heel idioot. En wat je wil is dat het niet 
uit de hand loopt. […]. Dus zij hadden allerlei competenties die 

voor het werk wat wij doen met ingewikkelde mensen op 
ingewikkelde plekken, die zij gewoon al bezaten.” (Reakt) 

 

Risicofactoren  
Naast succesfactoren zijn verschillende risicofactoren 
voor initiatieven voor dak- en thuisloze mensen naar 
voren gekomen. Deze factoren zijn een risico voor de 
duurzaamheid van projecten, het goed laten verlopen 
van initiatieven en het leveren van maatwerk.  

 
Tijdelijkheid  
Een risicofactor voor de duurzaamheid is de 
tijdelijkheid van de initiatieven. Veel van de projecten 
zijn ontstaan vanuit aanbod, zoals personeel of 
hotelkamers, dat ontstond door de pandemie.  
 

“Vanuit ons gezien is het nog wel eens zoeken of dit [initiatief] 
uiteindelijk dak- en thuisloze mensen echt helpt en of dit 

hetgeen is waar de meeste nood aan is, of dat het toch wat 
meer aanbod gestuurd is.” (Kansfonds) 

 
Zo zou het voor GiveMe5 een risico zijn als toeristen 
weer terugkomen en hotels aangeven niet meer mee 
te willen doen met het initiatief. Door een klein aandeel 
te vragen (vijf kamers) proberen zij het terugtrekken 
van hotels tegen te gaan.  
Het initiatief rondom maaltijdvoorziening probeert 
vooral realistisch te zijn in de tijdelijkheid van het 
project; het was een kortdurige samenwerking die 
handig was tijdens de coronacrisis, maar die niet 
aangehouden hoeft te worden.  
 
Beter aansluiten op de leefwereld 
Een ander risico is dat initiatieven juist ook 
deactiverend kunnen werken. Zo zag Kansfonds in het 
begin veel initiatieven rondom maaltijdvoorziening en 
werd er eten rondgebracht. Voor sommige 
deelnemers was dit echter niet passend, omdat zij 
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meer baat hadden bij een wandeling om het eten op 
te komen halen en op die manier stimulering te 
krijgen.  
Het is daarom belangrijk om aan te sluiten op de 
leefwereld van dak- en thuisloze mensen.  
 
“Het is soms best een uitdaging om te bedenken wat passend is 
voor wie. Het aansluiten op de leefwereld, de mensen kennen 

dat is natuurlijk wel heel belangrijk daarin.” (Kansfonds) 
 
Overzichtelijk houden 
Een andere uitdaging voor initiatieven die in tijden van 
crisis ontstaan, is de toestroom aan vrijwillige energie. 
Vaak is dit meer dan nodig is, wat ervoor zorgt dat de 
balans tussen vraag en aanbod niet altijd optimaal is. 
Daarom is het noodzakelijk om aan het begin duidelijk 
aan te geven wat voor hulp het hardste nodig is. Op 
deze manier ontstaat overzicht in welke hulp waar 
nodig is voor dak- en thuisloze mensen.   
 
Urgentie van een crisis  
In het begin van de coronaperiode werd gezien dat de 
pandemie gepaard ging met een energie waardoor 
verschillende projecten ontstonden. Echter, werd ook 
zichtbaar dat ontstane samenwerkingen wegvielen of 
dat bestaande structuren weer meer opgepakt werden 
naarmate de urgentie van de crisis afnam. 
  

AANBEVELINGEN TOEKOMST   
 

Samenwerkingen  
Gemeente  
Meerdere initiatieven gaven aan dat het handig is om 
samen te werken met de gemeente, voornamelijk 
vanwege de financiering. Met subsidie vanuit de 
gemeente is het namelijk mogelijk om projecten beter 
te organiseren en  coördineren. Ook de structurele 
inzet van projecten kan op deze manier meer worden 
gewaarborgd.   
 
Samenwerking met de gemeente gaat gepaard met 
uitdagingen. Zo wordt er tegenaan gelopen dat 
regelingen rondom dakloosheid per gemeente 

verschillen. Er zou daarom in de toekomst meer 
moeten wordt ingezet op een landelijk beleid. Wel 
wordt benadrukt dat het ook goed is om initiatieven 
niet te ingewikkeld te maken, omdat het anders teveel 
versplinterd.  
 
“Ik denk ook dat het goed is om het concept een beetje simpel 

te houden. Het is in principe gewoon hotels met 
maatschappelijke initiatieven en hopelijk de gemeente als 

ondersteunende rol.” (GiveMe5)   
 
Zorgorganisaties en GGD  
Verder werden zorginstanties en de GGD genoemd als 
mogelijke samenweringspartner. Zo zou de koffiets 
graag met zorgorganisaties in Amsterdam werken 
zodat het project breder kan worden opgezet en zodat 
er slachtkrachtiger naar elkaar kan worden 
doorverwezen. De Covid locatie hoopt bij een volgende 
pandemie overbodig te zijn, omdat zij streven naar 
zorg aanbieden in de opvang. Hiervoor hebben zij de 
GGD als samenwerkingspartner nodig.  
 
“Wat je zou kunnen doen bij een pandemie, wanneer iedereen 
een plek heeft waarbij hij zelf wel kan verblijven, een kamer op 

afstand van anderen. Dan zou je een samenwerking kunnen 
starten met de GGD en de thuiszorgorganisatie. Dat zou in elke 
stad kunnen. Een soort uitbraak team vormgeven die dan, om 
de juiste medische somatische zorg te kunnen bieden, langs de 

(opvang) locaties kunnen gaan.” (Covid locatie) 
  

Aanbevelingen  
Duurzame projecten 
De COVID-19 pandemie heeft zichtbaar gemaakt dat 
duurzame projecten die erop gericht zijn om in contact 
te blijven met mensen belangrijk zijn. Daarom zijn de 
volgende aanbevelingen geformuleerd:     

• Presentiebenadering toepassen. 
• Inzetten op het in contact blijven met dak- en 

thuisloze mensen.  
• Aansluiten bij de leefwereld van mensen; 

bekijken wat iemand nodig heeft in plaats van 
werken met vastgegoten doelen.  
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Bij het inzetten op duurzame projecten zou de 
gemeente een belangrijke rol moeten spelen, volgens 
verschillende initiatieven. Juist de organisaties die het 
contact hebben weten te onderhouden tijdens de 
pandemie moeten worden betrokken in 
aanbestedingsrondes en moeten worden 
gefinancierd.   
 
“Ik denk dat gemeentes heel goed beseffen dat die organisaties, 
dan heb ik het weer over de inloophuizen, belangrijke plekken 

zijn in het verbinden van mensen. Daar ligt vanuit de gemeente 
nog wel een taak denk ik om dat soort organisaties, vaak de 

wat kleinere en minder professionele organisaties, in elk geval 
wat duurzamer te gaan financieren.” (Kansfonds) 

 
Materiële/praktische hulp 
Een andere aanbeveling is gericht op  het inzetten van 
materiële/praktische hulp als ingang om een connectie 
te maken of als ingang voor andere vormen van hulp 
voor dak- en thuisloze mensen. De koffiets zet koffie 
en broodje in als middel om de connectie aan te gaan, 
Reakt deed dit met het aanbieden van maaltijden en 
de Covid locatie merkte dat de focus op de lichamelijke 
toestand van mensen, een ingang voor verdere 
gesprekken was.  
 
 
 
 
 

Minder bureaucratische belemmeringen  
Volgens Kansfonds heeft de pandemie ook zichtbaar 
gemaakt dat we als samenleving de kracht hebben om 
thuis te geven en om te zien naar elkaar. Die kracht zou 
vaker moeten worden ingezet, maar wordt vaak 
belemmerd. Zo is het bijvoorbeeld moeilijk om zomaar 
iemand op te nemen in huis en kunnen verhuurders 
regels hebben waardoor onderhuur niet mogelijk is. 
Ook GiveMe5 ervaart dit op deze manier.  
 
“We leggen heel veel belemmeringen met elkaar op om gewoon 

met elkaar woonplekken te realiseren. Ik denk in die eerste 
coronaperiode hebben we... in zo'n noodsituatie zoals nu ook 
met Oekraïne, maar ook in die coronaperiode. Creëert dat een 

situatie waarin we in het kader van een uitzondering zeggen ‘nu 
kan dat’ [opvangen van mensen], maar ook op dit soort type 

regels waren er best wel wat uitzonderingen want ja die 
dakloze meneer of mevrouw moest toch echt even ergens 

terecht. Ik zou willen dat we die ruimte veel vaker benutten.” 
(Kansfonds) 

“Ik snap dat de regels bestaan en ook goed, maar het is 
vervelend op het moment dat jij je bijvoorbeeld registreert als 

economisch dakloze dat ik dan geen uitzonderlijke maatregelen 
mag nemen om je weer te helpen. Daar zit wel iets schrijnends. 
De goede wil van mensen kun je dan niet inzetten.” (GiveMe5).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


