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Voorwoord 
 
Het plan “Samen Stadsgenoot” wordt aangeboden door het werkteam Kwetsbaar in ’t 
Kwadraat in het kader van het traject, dat de gemeente heeft uitgezet om burgers en 
instellingen te betrekken bij het te vormen beleid Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning. “Samen Stadsgenoot” staat er voor, dat dak- en thuislozen er 
bijhoren en dat niemand mag worden uitgesloten uit de Delftse samenleving. 
 
Werkteam Kwetsbaar in ‘t Kwadraat: 
 
Jaap Smit  
Hans van Bemmel (stadsdiakonaat Delft) 
Mariska Dukker (Careyn) 
Leo Vijverberg (Kathalieke bond voor Ouderen Delft) 
Ingrid Lips  (RPCP-DWO) 
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1. aanleiding 
 
Tijdens de startdag WMO georganiseerd door de gemeente Delft zijn twee 
belangrijke punten ingebracht door de aanwezigen bij de themagroep Kwetsbaar in 
’t Kwadraat waar het werkteam mee aan de slag kan, gericht op dak- en thuislozen: 

1. Werken aan acceptatie en imagoverbetering 
2. Deskundigheidsbevordering vrijwilligers, hoe met verslavings- en 

psychiatrische problematiek om te gaan. 
Het werkteam heeft besloten zich vooral op het eerste punt te richten, maar daarbij 
te zorgen dat er medewerking en begeleiding komt voor de vrijwilligers die bij dit 
plan betrokken worden. 
 
Bij dak- en thuislozen wordt vaak aan overlast gedacht en hoe je die zoveel mogelijk 
kan beperken. Een groot deel van de dak- en thuislozen zijn niet alleen thuisloos in 
de letterlijke zin. Een steeds groter deel is ook “niet thuis bij zichzelf”, zijn mensen 
met psychiatrische problematiek of zijn verslaafd. Het gaat om mensen die ook 
willen deelnemen aan de samenleving, daar ook iets voor willen doen, maar dat niet 
kunnen en door hun verslaving of psychische problematiek dak- of thuisloos zijn 
geworden. 
Hier is bij de burgers van Delft weinig begrip voor.  Uit vragen aan het Delft Internet 
Panel blijkt dat driekwart van de respondenten van het Delfts Internet Panel vindt 
dat mensen dak- of thuisloos zijn door hun eigen nalatigheid en onwilligheid.  
De helft van de respondenten vindt, dat de hulpverlening en maatschappelijke 
opvang verantwoordelijk is voor het verbeteren van de situatie van dak- en 
thuislozen en 20% acht de gemeente hier verantwoordelijk voor. Tien procent wil 
zelf iets doen aan de situatie van dak- en thuislozen, maar ziet daar geen 
mogelijkheden voor.  
Met de invoering van de WMO werkt de gemeente aan een het vormen van een Civil 
Society en meer samenhang van burgers in de samenleving. Om hieraan te werken 
en meer burgers te betrekken bij vrijwilligerswerk om de situatie voor dak- en 
thuislozen te verbeteren is imagoverbetering en deskundige begeleiding 
noodzakelijk. 
 
Onder het motto “Samen Stadsgenoot” wil het werkteam op een ludieke manier een 
ander beeld neerzetten van dak- en thuislozen en de kloof tussen de burgers en 
daklozen kleiner maken. Daklozen wordt een kans geboden om zichzelf in een 
positief daglicht te plaatsen door de rollen eens om te draaien en daklozen iets aan 
te laten bieden aan de burgers. Door scholieren, studenten en vrijwilligers hier 
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onder goede begeleiding bij te betrekken worden burgers bewust gemaakt van hoe 
het is om dakloos te zijn. 
 

3. Doelstelling en doelgroep: 
 
Met het plan “Samen Stadsgenoot” wil het werkteam Kwetsbaar in ’t Kwadraat 
bereiken: 

• Dat de kloof tussen daklozen en burgers kleiner wordt en de beeldvorming 
van dak- en thuislozen verbetert. 

• Dat Dak- en thuislozen meer zelfvertrouwen krijgen, de kans hebben om hun 
eigen zelfbeeld te verbeteren. 

 
Het plan richt zich op dak- en thuislozen, die zich in Delft bevinden. Daarbij wordt 
gestreefd naar het bereiken van een zo breed mogelijke groep.  
 

4. Activiteiten: 
Het uitgangspunt van de activiteiten is dat dak- en thuislozen iets aanbieden of 
laten zien aan hun stadsgenoten.  
De volgende activiteiten worden georganiseerd op een koopavond en zaterdag voor 
kerst (14 en 15 december). De verwachting is, dat mensen meer open staan voor de 
kwetsbare medemens in de kerstperiode. 
 

• Uitdelen soep (volgens voorbeeld Nijmegen) 
• Muziek maken 
• Straattheater, waarbij de situatie van daklozen op een luchtige manier  (met 

een lach en een traan) in scène wordt gezet  
 
Als locatie wordt gekozen voor de Brugwal vlakbij de Beestenmarkt. De verwachting 
is dat daar veel mensen zijn. Dit met het oog op de schaatsbaan op de Beestenmarkt 
en de zaterdag markt op zaterdag. 
In verband met de veiligheid wordt de activiteit aan het begin van de koopavond 
gehouden (Van 17.00 – 19.00 uur). 
 

5. Betrekken vrijwilligers bij uitvoering activiteiten 
 
Voor het uitvoeren van de activiteiten en om het contact van daklozen met 
stadsgenoten te bevorderen is het idee om verschillende groepen en organisaties 
mee te laten werken aan de activiteiten: 
 

• Scholieren en jongeren, omdat ze zich hierdoor meer bewust worden wat de 
gevolgen kunnen zijn van verslaving. Het mee laten werken aan de 
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activiteiten kan gecombineerd worden met preventieve voorlichting over 
drugs, alcohol en andere verslavingen door ex-verslaafden.  
Om leerlingen te motiveren om mee te doen als vrijwilliger wordt samen met 
een dakloze of ex-dakloze de klassen rondgegaan en het plan gepresenteerd. 

• Studenten die een opleiding volgen voor Sociaal Verpleegkundige. Voor hen is 
het praktijkervaring in het kader van hun opleiding. 

• Vrijwilligers die zich willen inzetten voor hun kwetsbare medeburger 
• Liefdadigheidsinstellingen. 
• Theatergroepen voor het maken van een voorstelling met daklozen. 
• Kunstenaars voor het maken van een decor of een ander kunstwerk dat op de 

koopavond en de zaterdag ten toon kan worden gesteld. 
 

Samenwerking organisaties  
Voor de medewerking hebben een aantal organisaties toegezegd hun medewerking 
te verlenen: 
 

• Jongerengroep M25 
• Stanislascollege 
• VAK, wijktheater 
• Mondriaan College (opleiding Sociaal Pedagogisch Werk) 
 

De volgende organisaties is om hun medewerking gevraagd: 
 

• Lion’s club 
• Jongerenraad (Breed Welzijn Delft) 
 

De Jozefzaal wordt door het Stadsdiaconaat Delft beschikbaar gesteld als 
uitvalsbasis en startpunt van de activiteit. 
 
Het wijktheater heeft toegezegd om een kick-off te geven tijdens de activiteit op 14 
en 15 december voor een één-jarig project. 
Het voorstel van het wijktheater is om volgens de formule Kunst in de Wijken (Delft 
Gist! en Delftse wijken op de planken) een plan uit te voeren waarbij daklozen en 
stadsgenoten een theatervoorstelling maken over het leven en de 
leefomstandigheden van dak- en thuislozen in Delft. De voorstelling wordt op 
scholen gegeven en bij de andere organisaties die meewerken aan het project. De 
kosten hiervan zijn € 30.000,=.  
 
 
De coördinatie van het plan “Samen Stadsgenoot” wordt door een professional 
gedaan. Daarbij is de opdracht om de organisatie door vrijwilligers uit te laten 
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voeren. Voorafgaand aan de activiteiten op 14 en 15 december vindt eerst een 
kennismakingsbijeenkomst en voorbereidende bijeenkomsten plaats voor de 
organisatie en ter bevordering van de samenwerking. 
 
Bereiken doelgroep 
Het moet een activiteit worden voor en met daklozen. Het is echter moeilijk om 
daklozen bij de planvorming te betrekken. De doelgroep leeft vaak met de dag en 
voorstellen voor over een half jaar is voor hen niet interessant. Om teleurstelling te 
voorkomen worden daklozen gevraagd om mee te werken als 100% zeker is, dat de 
activiteiten door kunnen gaan, het plan door de gemeente gehonoreerd wordt. Kort 
voordat de activiteiten worden uitgevoerd wordt aan daklozen gevraagd om mee te 
doen. 
 
Daklozen worden benaderd via de contacten die er bestaan met daklozen via: 

• de cliëntenraad van dagopvang Delft over de Brug.   
• RKStadsdiakonaat Delft 
• Leger des Heils 
• Jeroen 
• Houttuinen 
• Careyn 
 

Mensen die zelf dakloos zijn of zijn geweest wordt gevraagd om daklozen die niet 
gebruik maken van de dag- en nachtopvang te vragen mee te doen. Zo worden ook  
de moeilijk te bereiken daklozen bereikt. 
  
Om dak- en thuislozen te waarderen voor hun bijdrage en om ze te motiveren om 
mee te doen ontvangen zij na afloop een beloning. Er wordt bewust voor gekozen 
om dit in natura te doen. 
 
Hierbij kunnen ze kiezen voor: 

- een bon voor een slaapplaats; 
- mee te gaan eten met de andere vrijwilligers uit de doelgroep bij de 

chinees. 
 

6. PR: Bereiken Stadsgenoten 
 

De verwachting is, dat mensen niet makkelijk op een activiteit van daklozen af 
komen. Daarom wordt naar de mensen toegegaan en wordt gedacht aan de 
koopavonden en zaterdagen in de binnenstad op een locatie waar veel winkelende 
mensen langskomen.  
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Tevens wordt een affiche en strooifolder gemaakt en opgehangen in de binnenstad 
(bij winkeliers, horeca, etc.) om de activiteit aan te kondigen en publiek op te 
roepen om naar de activiteit te komen. 
 

7. Veiligheid  
 
Om alles goed te laten verlopen is aandacht voor veiligheid van belang. Hiervoor 
wordt vooraf overleg gevoerd met de politie en wijkagent. Tevens worden er een 
begeleidingsteam ingezet van professionals die ervaring heeft met dak- en 
thuislozen. De EHBO wordt gevraagd om aanwezig te zijn.  
Om aan alle regelgeving te voldoen wordt vergunning aangevraagd en de voldaan 
aan de voorwaarden van de Keuringsdienst van Waren. 
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