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Voorwoord
Dit onderzoek is ontstaan op eigen initiatief. Het is niet gedreven door een opdrachtgever of
een specifiek project. Het is onlosmakelijk verbonden met mijn loopbaan. In die loopbaan
heeft de strijd voor mensenrechten altijd centraal gestaan. Het verband met dit onderzoek
behoeft mogelijk enkele uitleg.
Tot 6 jaar terug werkte ik altijd op mensenrechten in het buitenland. Ik ondersteunde vaak
organisaties en individuele mensenrechtenverdedigers, met name op collectieve belangenbehartiging (‘advocacy’). Toen ging ik voor het College voor de Rechten van de Mens werken.
Bij het College werkte ik onder andere op het recht op een behoorlijke levensstandaard.
Daarbinnen concentreerde ik mij vooral op het recht op behoorlijke huisvesting en zo rolde
ik de wereld in van (dreigende) dakloosheid.
Ik dacht dat de focus in mijn werk ging veranderen doordat ik op Nederland ging werken. Het
werd echter vrij snel duidelijk dat, in essentie, mijn werk op mensenrechten in het buitenland
niet zoveel verschilde met het werk op Nederland als men zou denken. Twee dingen vielen
op.
Ten eerste, dat er behoorlijk ernstige mensenrechtenproblemen zijn in Nederland. Groeiende
dakloosheid is daar eentje van. Dat dit een ernstig mensenrechtenprobleem is leken beleidsmakers, maar ook veel mensen in maatschappelijke organisaties zich niet te realiseren. Deels
kan dat verklaard worden door het gebrek aan kennis en bewustzijn over mensenrechten.
Deels ook, zeker bij beleidsmakers, door het idee dat ernstige mensenrechtenproblemen niet
zouden kunnen voorkomen in een welvarend democratisch land als Nederland.
Ten tweede, was er iets met collectieve belangenbehartiging. In tegenstelling tot de meeste
landen waar ik actief was, is Nederland een veilig, democratisch land, met een functionerende
rechtstaat. Daarbinnen kunnen organisaties veilig en vaak in gesprek met de overheid. Echter,
werd mij niet duidelijk wat deze toegang opleverde qua verandering. Er leek nauwelijks iets
fundamenteels te veranderen in het gevoel van urgentie om de problematiek aan te pakken.
De problematiek verergerde vooral. Het is lastig voor organisaties om verandering teweeg te
brengen op zo’n sociale problematiek. Toch vroeg ik mij af of organisaties wel alles haalden
uit de ruimte die ze hebben en hun potentieel om invloed uit te oefenen en verandering in
gang te zetten. Naarmate ik naar dit veld ging kijken vanuit de kaders die ik gebruikte in mijn
werk in het buitenland, naarmate ook op dit terrein de paralellen met het buitenland
duidelijker werden. Er is een maatschappelijk middenveld dat opereert in een veilig,
democratisch land met een functionerende rechtsstaat. Toch loopt dit veld tegen uitdagingen
aan om die collectieve belangenbehartiging effectief te doen.
Dat besef is bij mij gebleven. Ik ben mijzelf af gaan vragen, welke belemmeringen
maatschappelijke organisaties dan tegenaan lopen om collectieve belangenbehartiging te
doen. Daarbij lag de nadruk heel bewust op de vraag: wat kunnen de organisaties doen aan
deze belemmeringen? Want ik heb geleerd dat het makkelijker is te wijzen naar anderen, dan
te reflecteren op eigen functioneren. Dat begon 5 jaar geleden. Toen ik anderhalf jaar geleden
voor mezelf ging werken kreeg ik ruimte om dit verder te onderzoeken. Het resultaat daarvan
leest u hier.
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Samenvatting
Aanleiding en inkadering
Dakloosheid is een groeiend probleem In Nederland. De groep mensen die dit treft is de
afgelopen decennia groter en veelzijdiger geworden. Tegelijkertijd heeft de overheid, wiens
verantwoordelijkheid het tegengaan van dakloosheid is, zich steeds meer teruggetrokken uit
het sociale domein. De publieke taak is vermarkt, de verzorgingsstaat is een participatiesamenleving geworden en verantwoordelijkheden zijn verschoven van Rijk naar gemeenten
die hiervoor onvoldoende toegerust zijn. In deze context is er een belangrijke rol weggelegd
voor maatschappelijke organisaties die voorzien in basisbehoeften en die opkomen voor de
belangen dakloze mensen. Daar waar dienstverlening voor dakloze mensen relatief goed
georganiseerd is komt de collectieve belangenbehartiging momenteel echter onvoldoende
van de grond. Het belang van collectieve belangenbehartiging wordt steeds meer erkend. Dit
is ook terug te zien in de intenties van organisaties op dit terrein. Echter, deze collectieve
belangenbehartiging beperkt zich tot activiteiten gericht op individuele gevallen en is vooral
gericht op uitvoering binnen het sociaal domein. De stem en belangen van (dreigend) dakloze
mensen dringen te weinig door in de politiek, beleid, en wet- en regelgeving. Hierdoor lukt
het onvoldoende om structurele problemen en oplossingen aan te kaarten.
Het doel van dit onderzoek is in kaart te brengen waarom dit het geval is, teneinde hier
aanbevelingen ter verbetering te kunnen formuleren. Dit resulteert in de volgende onderzoeksvraag:

Welke knelpunten belemmeren de collectieve belangenbehartiging
op (dreigende) dakloosheid in Nederland?
Het onderzoek is een aanzet tot zelfreflectie voor organisaties. Het kijkt nadrukkelijk naar
belemmeringen waar organisaties zelf iets aan kunnen doen. Daarbij wordt het belang van de
context waarin ze opereren niet genegeerd. Ook is er ruimte voor goede voorbeelden waarbij
belemmeringen zijn overwonnen.
De vraag is onderzocht aan de hand van een case study waarbij gebruik is gemaakt van een
literatuurstudie, documentatie uit het veld, 29 interviews met 33 personen. Onder de
geïnterviewden waren vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties (MOs) die
opkomen voor (dreigend) dakloze mensen en de Rijksoverheid. Het gaat hier om 17 MOs, en
samenwerkingsverbanden van MOs, die zich primair op dienstverlening richten zoals acute
hulp, nachtopvang en toegang tot zorg. Dit zijn met name organisaties die op gemeentelijk
niveau werken en voor wie collectieve belangenbehartiging geen kerntaak is. Daarnaast zijn
er ook 8 MOs geïnterviewd die belangenbehartiging als kerntaak hebben en die met name op
nationaal niveau werken. Daarnaast zijn achtergrondgesprekken gevoerd met onderzoekers.
Tenslotte is een validatiebijeenkomst gehouden met geïnterviewden en onderzoekers.
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Belangrijkste bevindingen
Een schets van het Nederlandse veld
De decentralisaties in het sociaal domein zijn een belangrijk moment geweest voor collectieve
belangenbehartiging op dakloosheid. Ze zorgden voor een nieuwe verhouding tussen
overheden en maatschappelijk middenveld. Veel verantwoordelijkheden in het sociaal
domein werden overgeheveld van Rijk naar gemeente. Gemeenten kregen een bepaalde
mate van beleidsvrijheid. Terwijl het Rijk bredere wettelijke en beleidskaders stelde. Mede
door deze context is een zeer complex stelsel van wet- en regelgeving voor (dreigend) dakloze
mensen ontstaan, inclusief een steeds complexer veld van diensten, verplichtingen en
voorwaarden. Gemeenten hebben in de transitie en transformatie veel nieuwe kennis
moeten inwinnen, onder andere op (dreigende) dakloosheid. Deze decentralisatie ging ook
gepaard met bezuinigingen. In deze transitie, en uiteindelijk de transformatie, van het sociaal
domein is continu onduidelijkheid over de mate waarin gemeenten verantwoordelijkheden
hebben en hoe ze die mogen invullen. Er is continu strijd over steeds beperktere financiën. Er
is onduidelijkheid over de mate waarin het Rijk kan sturen.
Het grootste deel van de MOs die werken op dakloosheid werkt op gemeenteniveau, met
dienstverlening als primaire taak. Deze dienstverlening bestaat uit zaken zoals het bieden van
opvang, praktische hulp op basisbehoeften, en onafhankelijke cliëntondersteuning als vorm
van individuele belangenbehartiging. Daarnaast doen ze in toenemende mate aan collectieve
belangenbehartiging.1 Deels omdat ze steeds meer mensen zien vastraken in het systeem en
doorhebben dat er structurele veranderingen nodig zijn. Dat wil zeggen, veranderingen in
aanpak van (dreigende) dakloosheid, beleid, en wet- en regelgeving. Deels omdat de
gemeente hen betrekt bij het beleid en de uitvoering daarvan. Een veel kleiner deel van de
organisaties werkt op nationaal niveau. Zij doen primair aan collectieve belangenbehartiging.
Hun primaire gesprekspartner is de Rijksoverheid die hen ook steeds vaker bij beleid en
uitvoering betrekt.
Op gemeenteniveau start collectieve belangenbehartiging vaak met het oppikken van
signalen uit dienstverleningswerk. Vervolgens start er een directe dialoog met de overheid,
vaak met ambtenaren. Als dat geen verbetering brengt wordt opgeschaald naar de ‘politiek’
(raadsleden en Kamerleden). Soms wordt de media gebruikt en een enkele keer vindt een
meer confronterende activiteit plaats zoals een demonstratie. De collectieve belangenbehartiging op nationaal niveau kent een minder eenduidig proces. Signalen vanuit verschillende hoeken van het land worden, vaak ad-hoc, door diverse partijen in mindere of
meerdere mate opgepikt en kunnen de basis vormen van standpunten en boodschappen.
Voor een deel is het reactief op vragen in het beleidsproces. Voor een klein deel is het proactief om een eigen zelfstandig punt op de (politieke) agenda te krijgen bijvoorbeeld.
Het is vaak niet duidelijk of er resultaten worden behaald en welke dat zijn. Hier wordt
namelijk weinig op gereflecteerd. Concrete resultaten worden voornamelijk behaald in de
controle op de uitvoering en toepassing van regels binnen het sociaal domein. Er lijken weinig
resultaten behaald op de aanpak van de structurele problemen die hier weer aan ten
In dit onderzoek wordt collectieve belangenbehartiging gedefinieerd als het gerichte, bewuste en systematische proces van het
beïnvloeden van wetgeving, beleid, en de uitvoering ervan ten gunste van dakloze mensen.
1
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grondslag liggen, zeker wanneer deze buiten het sociaal domein liggen. Terwijl de problemen
steeds groter worden en een steeds grotere groep dakloos raakt of dreigt dat te worden, is
het dus van belang na te gaan wat effectieve collectieve belangenbehartiging in de weg zit en
wat organisaties hier zelf aan kunnen doen. Dit onderzoek heeft vier verklaringen gevonden
voor het gebrek aan resultaten. Deze worden hieronder behandeld.
Zwakke organisatiecapaciteit voor collectieve belangenbehartiging
Organisatorische belemmeringen bij MOs op het vlak van financiering, personeel en strategie
zorgen voor een bijzonder fragiele basis voor collectieve belangenbehartiging. Hoewel veel
organisaties collectieve belangenbehartiging in de missie hebben staan, werkt de meerderheid van deze organisaties dit niet verder uit. Allereerst is er weinig geld voor collectieve
belangenbehartiging en wordt geld dat gebruikt kan worden, daarvoor onvoldoende beschikbaar gesteld. De financiering van organisaties is voornamelijk gericht op dienstverlening
terwijl er nauwelijks geld wordt geworven voor collectieve belangenbehartiging. Het
algemene beeld is dat de organisaties collectieve belangenbehartiging erbij zijn gaan doen
terwijl dienstverlening de primaire taak blijft, mede vanwege de grote noden op dit vlak.
Dit vertaalt zich vervolgens in weinig personele capaciteit voor collectieve belangenbehartiging en een weinig strategische benadering. Belangenbehartiging leunt vaak op één of
enkele gemotiveerde personen die geen analyse maken van de onderliggende structurele
problemen. Bestuur is onvoldoende betrokken en heeft weinig gevoel met, en kennis van,
collectieve belangenbehartiging. Beide zaken die noodzakelijk zijn voor een lange termijnstrategie.
Er is sprake van een reactieve, ad-hoc strategie, waarbij men reageert op signalen uit de
doelgroep. Hierdoor concentreert belangenbehartiging zich veelal op incidenten en terugkerende thema’s in de uitvoering binnen het sociaal domein, wordt de politiek nauwelijks
aangesproken en het systeem dat dakloosheid veroorzaakt en in stand houdt als zodanig
nauwelijks ter discussie gesteld. Een belangrijk beperkend aspect dat hier nog aan bijdraagt
is de financiële afhankelijkheid van de overheid, die een groot deel van het dienstverlenende
werk van de MOs financiert. Om hun financiers te vriend te houden kiezen de MOs vooral
voor een coöperatieve benadering waardoor kritiek op het systeem al in de kiem wordt
gesmoord.
De beperkte rol en positie van dakloze mensen in belangenbehartiging
De meeste belangenbehartiging gebeurt vóór de doelgroep, niet dóór de doelgroep. Dit heeft
te maken met het feit dat de MOs primair zijn ingericht als dienstverlenende organisaties die
dakloze mensen eerder als cliënt zien dan als partner in de strijd voor een rechtvaardiger
systeem. De MOs zorgen voor basisbehoeften, maar werken niet aan de versterking van een
collectief waar dakloze mensen zelf eigenaarschap over hebben. Ze hebben dan ook vaak
geen structuren voor raadpleging en inspraak van de doelgroep op collectieve belangenbehartiging. Het gevolg is dat dakloze mensen weinig invloed hebben op hoe ze worden
vertegenwoordigd en vaak ad hoc worden ingezet bij belangenbehartiging. Het risico dat
hierin schuilt is dat het verhaal van de ‘ervaringsdeskundige’ vooral gebruikt wordt om
legitimiteit te verlenen aan overleggen met de overheid en de uitkomsten daarvan
(‘tokenism’). Een positief punt is dat de MOs wel investeren in de individuele ‘empowerment’
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van dakloze mensen, zoals het vergroten van zelfvertrouwen en het aanreiken van manieren
waarop hun verhaal kan worden verteld. Dit is nog geen voldoende voorwaarde voor
collectieve belangenbehartiging, maar wel een noodzakelijke.
Gebrek aan samenwerking en collectiviteit
Er is in de belangenbehartiging weinig sprake van collectiviteit, wat het ontstaan van een
bredere sociale beweging in de weg staat. Daar waar het gelijkgestemde organisaties wel lukt
om samen te werken op dienstverlening, werken ze op het vlak van belangenbehartiging
vooral langs elkaar heen zonder een gedeelde visie. De focus op dienstverlening en de zwakke
organisatiecapaciteit voor belangenbehartiging dragen bij aan een gebrekkige samenwerking
op belangenbehartiging. Omdat het geen prioriteit is wordt er geen tijd en geld voor samenwerking vrijgemaakt. Daarnaast komt het voor dat organisaties geen gedeelde belangen
hebben. Zo is een nijpend probleem in een gemeente van minder groot belang in een andere
gemeente, bijvoorbeeld. Ook komt het voor dat een organisatie zich inzet voor een specifieke
doelgroep, waar andere organisaties zich niet voor willen inzetten. Daardoor komt
samenwerking niet van de grond.
Het gebrek aan samenwerking staat effectiviteit van belangenbehartiging in de weg. Juist in
de context van de decentralisaties in het sociaal domein is gezamenlijke collectieve
belangenbehartiging cruciaal. In het sociaal domein is immers voortdurend onduidelijkheid
en strijd over beleidsruimte, verantwoordelijkheden en rollen tussen rijksoverheid en
gemeenten die rechtstreeks impact hebben op dakloze mensen. Door het gebrek aan
samenwerking kunnen organisaties geen vuist maken en wordt er onvoldoende gebruik
gemaakt van het brede pallet aan kennis, vaardigheden, en informatie die nodig is om deze
strijd de juiste richting in te duwen. Met name het gebrek aan interactie tussen actoren op
gemeente en nationaal niveau is hier een belangrijke ontbrekende schakel. Ook is er door
gebrek aan samenwerking nauwelijks sprake van variatie in type beïnvloeding. Een bredere
beweging zou makkelijker uit meerdere strategieën kunnen putten en daarmee effectiever
zijn. De momenteel dominante coöperatieve benadering van samenwerking met de overheid
zou dan kunnen worden afgewisseld met een meer confronterende benadering van buitenaf
om de druk op verandering op te voeren.
Het poldermodel als risico voor coöptatie
Het dominante beeld dat naar voren komt is dat MOs zijn gecoöpteerd door de overheid
binnen het polderoverlegmodel. Binnen ons poldermodel zijn veel overlegstructuren met de
overheid waar ook het maatschappelijk middenveld mag aanschuiven. Dit kan een kans zijn
om invloed uit te oefenen mits het maatschappelijk middenveld hier een eigenstandige rol en
positie kan innemen. Dit is echter weinig het geval gezien de geconstateerde zwakte van de
organisaties, de financiële afhankelijkheid van de overheid, de beperkte rol en positie van de
doelgroep en het gebrek aan collectiviteit.
Aan de andere kant maakt de overheid gretig gebruik van deze overlegstructuren, die door
henzelf worden geleid. Ze voldoet hiermee aan haar wettelijke verplichting om het
maatschappelijk middenveld te consulteren, haalt hier veel informatie op voor het aanpassen
van (de implementatie van) beleid en regelgeving, en versterkt de legitimiteit van haar beleid
door de aanwezigheid van een ‘ervaringsdeskundige’. Dikwijls geven ze die organisaties ook
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een rol in onderzoeken en in een veelheid aan pilotprojecten. Allemaal in naam van
‘consultatie’ en goed overleg. Bijna als een soort bondgenoot.
Organisaties gaan hierin mee en laten zich zo inkapselen. Daarmee worden ook wel degelijk
resultaten behaald. Resultaten die mogelijk een positieve impact hebben op de doelgroep.
Het dominante beeld dat achter blijft is echter minder positief. In de hierboven geschetste
dynamiek hebben veel van de organisaties gewoonweg niet stil gestaan bij wat er nodig is om
collectieve belangenbehartiging goed en structureel te kunnen doen. Zelfs als organisaties
primair een collectieve belangenbehartigingstaak hebben is de reflectie erop beperkt. De
combinatie van de zwaktes van de organisaties zorgt ervoor dat het systeem dat (dreigende)
dakloosheid veroorzaakt en in stand houdt nauwelijks structureel wordt aangesproken. De
harde conclusie is dat organisaties, onbewust uiteraard, het systeem mogelijkerwijs eerder
bestendigen.

Aanbevelingen
De geïdentificeerde knelpunten voor de collectieve belangenbehartiging van dakloze mensen
resulteren in de volgende aanbevelingen voor MOs en de overheid:
Aanbevelingen voor MOs:
• Erken de cruciale rol van collectieve belangenbehartiging om de oorzaken van de
marginalisering van dakloze mensen aan te kunnen pakken;
• Ontwikkel een visie op de rol van collectieve belangenbehartiging in het realiseren van
de missie en wat dit betekent voor de relatie met de overheid en deelname aan
overlegstructuren;
• Ontwikkel een strategie voor collectieve belangenbehartiging gericht op het
aanpakken van de oorzaken van dakloosheid, het voorkomen van dakloosheid en de
marginalisering van (dreigende) dakloze mensen en alloceer er middelen en menskracht voor;
• Erken de beperkingen van collectieve belangenbehartiging voor dakloze mensen en
zet in op belangenbehartiging met en door deze doelgroep;
• Investeer in structurele samenwerkingsverbanden met andere MOs om kennis en
capaciteiten te delen, zichtbaarheid te vergroten, dakloze mensen te mobiliseren en
de slagkracht te vergroten.
Aanbevelingen voor financiers (inclusief de overheid):
• Erken de noodzaak van collectieve belangenbehartiging vanuit het maatschappelijk
middenveld om te komen tot effectief, efficiënt en legitiem beleid;
• Mitigeer de risico’s en beperkingen van het poldermodel voor collectieve belangenbehartiging;
• Zet in op het versterken van de capaciteit van MOs om aan collectieve belangenbehartiging te doen, waarbij de versterking van organisaties van dakloze mensen zelf
een beleidsprioriteit is;
• Stel additionele financiering beschikbaar voor collectieve belangenbehartiging, zowel
voor, met als door de doelgroep;
• Stimuleer MOs om samen op te trekken in hun collectieve belangenbehartiging. Het
gaat hier zowel om verticale samenwerking (tussen het gemeentelijke en nationale
niveau) als horizontale samenwerking (op hetzelfde niveau).
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Leeswijzer
De rapportage is opgebouwd uit drie delen.
In Deel 1 wordt de basis gelegd voor het onderzoek:
- De probleemstelling en onderzoeksvraag (hoofdstuk 1);
- De methodologie van het onderzoek (hoofdstuk 2).
- De context waarin maatschappelijke organisaties werken aan collectieve belangenbehartiging wordt uitgelegd (hoofdstuk 3). Deze context is belangrijk om het belang
van collectieve belangenbehartiging verder te duiden en uit te leggen wat er gebeurt
op dit gebied in Nederland.
- Tenslotte wordt theorie uitgelegd (hoofdstuk 4). De theorie draait om de uitleg van
belangrijke termen en raamwerken waaraan de informatie uit de interviews wordt
getoetst.
In Deel 2 volgt een uiteenzetting van de bevindingen. Deze zijn onderverdeeld in 3 samenhangende categorieën:
- Organisatorische factoren:
o Interne organisatie (hoofdstuk 1)
o De rol en positie van ‘ervaringsdeskundigen (hoofdstuk 2)
o Samenwerking met andere organisaties (hoofdstuk 3).
- Financiële factoren (hoofdstuk 4) en
- Institutionele factor (hoofdstuk 5).
De bevindingen focussen op belemmeringen, maar geven ook weer waar het goed gaat en de
belemmeringen kennelijk zijn overwonnen.
In Deel 3 volgen conclusies en aanbevelingen:
- Conclusies (hoofdstuk 1);
- Aanbevelingen gericht op organisaties (hoofdstuk 2);
- Aanbevelingen gericht op potentiële financiers van collectieve belangenbehartiging
(hoofdstuk 3).
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DEEL 1: Inleiding
In dit eerste deel wordt de basis gelegd voor het onderzoek. De probleemstelling en onderzoeksvraag (hoofdstuk 1) worden toegelicht. Daarna wordt de onderzoeksmethodologie
uitgelegd (hoofdstuk 2). De context waarin collectieve behartiging op (dreigende) dakloosheid gebeurt, het maatschappelijk middenveld actief in het veld en wat ze al doen op
collectieve belangenbehartiging, wordt beschreven in hoofdstuk 3. Tenslotte volgt een uitleg
van termen die gehanteerd worden in het onderzoek en raamwerken waaraan bevindingen
in deel 2 worden getoetst (hoofdstuk 4).

1. Probleemstelling en onderzoeksvraag
Er is in Nederland een groeiend probleem van (dreigende) dakloosheid. De groep mensen die
dit treft is niet alleen groter, maar ook veelzijdiger geworden. Het stereotype beeld van de
onverzorgde man met een verslaving en psychische problemen is geen reflectie meer van de
realiteit (van Doorn, 2020). De wooncrisis en onderliggende problemen met bestaanszekerheid treft veel groepen in de samenleving. Dakloosheid is hoe dan ook een maatschappelijk probleem. Het is de verantwoordelijkheid van de overheid om dakloosheid te
voorkomen en te beëindigen. Echter, in Nederland, wordt dakloosheid mede veroorzaakt, in
stand gehouden en verergert door beleid en wetgeving, het ontbreken daarvan, en
gebrekkige uitvoering. Ze dragen niet, of onvoldoende, bij aan het oplossen van de problematiek.
De rol en positie van de overheid is in de laatste decennia ook veranderd. De publieke taak
van de overheid is steeds meer vermarkt. De verzorgingsstaat is een participatiesamenleving
geworden. Decentralisaties hebben de verantwoordelijkheid verschoven van Rijk naar
gemeente. Met name burgers in kwetsbare situaties worden hierdoor steeds meer
geconfronteerd met een complex systeem en complexe regels.
In deze context is er een steeds grotere en belangrijkere rol weggelegd voor maatschappelijke
organisaties (MOs) die zich bekommeren om (dreigend) dakloze mensen. Steeds meer
mensen hebben ondersteuning nodig, hulp met acute problemen en begeleiding in een
complex systeem. Naast deze dienstverlening doen deze MOs ook aan collectieve
belangenbehartiging. Dit is ook terug te zien in de intenties van organisaties op dit terrein.
Echter, deze collectieve belangenbehartiging beperkt zich tot relatief korte termijn
activiteiten gericht op individuele signalen vanuit de directe doelgroep van deze Mos. Dit zijn
veelal mensen die al dakloos zijn. Daardoor concentreren hun signalen, en daarmee ook de
collectieve belangenbehartiging, zich voornamelijk op problemen die men ondervindt in het
sociaal domein en de uitvoering van beleid en wet- en regelgeving. Beleid, wet- en regelgeving
en oorzaken van dakloosheid of duurzame oplossingen om eruit te komen zijn vaak niet
onderwerp van collectieve belangenbehartiging. Wanneer dit wel het geval is lijken hier
weinig resultaten op te worden gehaald. De stem en belangen van (dreigend) dakloze mensen
dringen te weinig door in de politiek, beleid, en wet- en regelgeving. Hierdoor lukt het
onvoldoende om structurele problemen en oplossingen aan te kaarten.
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Het doel van dit onderzoek is in kaart te brengen waarom dit het geval is, teneinde hier
aanbevelingen ter verbetering te kunnen formuleren. Verbetering van de effectiviteit van
collectieve belangenbehartiging vereist kennis over de bestaande beperkingen en
belemmeringen. Deze kennis is momenteel slechts beperkt aanwezig. Dit resulteert in de
volgende onderzoeksvraag:

Welke knelpunten belemmeren de collectieve belangenbehartiging op (dreigende)
dakloosheid in Nederland?

Om dit te onderzoeken worden de volgende deelvragen beantwoord:
- In welke mate is collectieve belangenbehartiging een bewuste werkmethode voor
organisaties in het veld van (dreigende) dakloosheid? Wat is de verhouding tot de
dienstverlenende taak?
- Hoe wordt een collectieve belangenbehartigingsstrategie ontwikkeld en uitgevoerd?
Welke vormen/typen/karakteristieken van collectieve belangenbehartiging zijn te
onderscheiden?
- Zijn organisaties in het veld van (dreigende) dakloosheid toegerust op het doen van
collectieve belangenbehartiging?
- Wat is de rol van ‘ervaringsdeskundigen’2 in collectieve belangenbehartiging?
- Op welke manier wordt er samengewerkt met anderen op collectieve belangenbehartiging?
Dit onderzoek start niet vanuit de premisse dat alles slecht is en er geen resultaten worden
behaald. In de loop van het onderzoek zijn goede voorbeelden en positieve resultaten
verzameld. Deze worden zoveel mogelijk uitgelicht in deze rapportage. Ook zijn de geïdentificeerde belemmeringen uiteraard niet in gelijke mate aanwezig bij alle organisaties. Dit
onderzoek onderkend ook de context waarin organisaties zitten, hun rol en positie ten
opzichte van de overheid die hen subsidieert en de beperkte (financiële) slagkracht waar ze
mee te maken hebben. Daar wordt op ingezoomd in relevante onderdelen van deze
rapportage. Ook wordt de intentie om ‘goed te doen’ niet in twijfel getrokken uiteraard. Dit
onderzoek gaat in op zaken die organisaties zelf beter of meer kunnen doen waardoor de
collectieve belangenbehartiging meer structurele en duurzame resultaten zouden kunnen
behalen. Het is een onderzoek dat vooral vraagt om zelfreflectie van organisaties in de manier
waarop ze collectieve belangenbehartiging doen. Het theoretisch kader en de bevindingen
geven handvatten om die zelfreflectie vorm te geven.

Waar in deze rapportage gesproken wordt over ‘ervaringsdeskundigen’ wordt bedoeld ‘mensen met ervaring’ of ‘mensen
met ervaringskennis’. Waar onderscheidt wordt gemaakt met ‘professionals’ is dit puur pragmatisch om mensen met
ervaring en mensen die deze ervaring niet hebben te onderscheiden van elkaar. Dat laat onverlet dat
‘ervaringsdeskundigen’ ook professionals (kunnen) zijn. Het onderscheidt tussen beide is ook niet zo helder als hier wordt
gepresenteerd.
2
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2. Methodologie
De onderzoeksvraag is onderzocht aan de hand van een case study waarbij gebruik is gemaakt
van een literatuurstudie, documentatie uit het veld, interviews en een validatiebijeenkomst
met respondenten.
2.1.

Stappen methodologie

Literatuuronderzoek
In de literatuurstudie is specifiek gekeken naar literatuur over collectieve belangenbehartiging door ‘non-profit service providers’ (zie onder ‘Theorie’). Ook is relevante
literatuur over collectieve belangenbehartiging en ontwikkelingssamenwerking geraadpleegd. Een groot deel van de literatuur is internationaal. De ‘Theorie’ (hoofdstuk 4 van dit
deel) is mede gebaseerd op inzichten uit de literatuur. Daarnaast zijn ook documenten uit het
veld geraadpleegd. Raadpleeg bijlage 1 voor de literatuurlijst.
Interviews
Er zijn 29 gesprekken gevoerd met in totaal 33 personen. Interviews duurden ongeveer 60 –
90 minuten gehouden. In een enkel geval is extra informatie toegestuurd voor of na het
interview door de geïnterviewde. De interviews zijn online gehouden. Daarnaast zijn
achtergrondgesprekken gevoerd met verschillende onderzoekers. De lijst met geïnterviewden is te vinden in bijlage 2. Voor elk interview is een standaardvragenlijst verstuurd.
Deze vragenlijst diende ter voorbereiding op het interview. De vragenlijst vormde de basis
van een semi-gestructureerd interview. De vragenlijst is terug te vinden in Bijlage 3.
Validatie
Op basis van de literatuur en de interviews is een conceptrapportage geschreven met
conclusies en aanbevelingen. Deze zijn besproken in een online validatieworkshop. Tijdens de
validatiebijeenkomst waren 34 personen aanwezig, waaronder 23 geïnterviewden (zie bijlage
3 voor aanwezigheidslijst). Daarna is de definitieve rapportage geschreven.

2.2.

Representativiteit

Voor dit onderzoek zijn vertegenwoordigers van alle typen organisaties geïnterviewd.
Daarnaast zijn enkele sleutelfiguren geïnterviewd die een verleden (en/of heden) hebben in
meerdere organisaties, een tweetal onderzoekers, en twee beleidsmedewerkers van het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Het is niet mogelijk te stellen dat de geïnterviewden ook daadwerkelijk representatief zijn
voor het gehele veld. Het is namelijk niet mogelijk om na te gaan welk type organisatie het
meest voorkomt. Redenen daarvoor zijn:
- Het veld is te gefragmenteerd en breed;
- Onderscheid tussen typen organisaties is niet altijd helemaal helder;
- Veel organisaties bieden naast ondersteuning aan (dreigend) dakloze mensen ook
ondersteuning andere groepen in kwetsbare situaties.
Onder ‘context’ staat een beschrijving van het maatschappelijk middenveld naar type organisatie en wat ze primair doen.
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Het is wel duidelijk dat het aantal organisaties dat zich richt op gemeenten veel groter is dan
organisaties dat zich concentreert op het Rijksniveau. Dit heeft te maken met:
- Het feit dat de meeste organisaties in het veld zich primair richten op dienstverlening
en daarvoor de nabijheid van de doelgroep belangrijk is. Organisaties moeten immers
toegankelijk zijn.
- De decentralisaties in het sociaal domein (zie ook onder ‘Context’). Het zwaartepunt
van de uitvoering en een deel van beleidsontwikkeling en regelgeving gebeurt lokaal.
- De toegankelijkheid van de politieke (en ambtelijke) arena voor organisaties. In de
gemeente bestaan al relaties en zijn lijntjes kort. Nationaal vergt dit extra tijd en
inspanning.
Daarnaast is duidelijk dat het aantal organisaties in de G4 groter is dan daarbuiten. In de G4
is de doelgroep het grootst (voor meer info over het maatschappelijk middenveld zie
‘Context’).
Het grootste deel van de geïnterviewden werkt op gemeenteniveau (17 geïnterviewden).
Daarbinnen werkt men voornamelijk in een van de G4 steden (3 uit Den Haag, 2 uit
Rotterdam, 4 uit Utrecht, 4 uit Amsterdam). Buiten de G4 zijn 3 partijen geïnterviewd. 7
vertegenwoordigers van MOs die actief zijn op nationaal niveau zijn geïnterviewd.

3. Context
Het onderzoek is nodig en relevant in de huidige context, zoals aangegeven in de probleemstelling. De nadere omschrijving van de context helpt de noodzaak voor dit onderzoek verder
te duiden. De volgende ontwikkelingen worden belicht:
- Groeiende problematiek van (dreigende) dakloosheid (hoofdstuk 3.1.);
- Veranderende rol van de overheid (hoofdstuk 3.2.);
- Overzicht van het maatschappelijk middenveld op (dreigende) dakloosheid (hoofdstuk
3.3.);
- De huidige manier waarop collectieve belangenbehartiging wordt gedaan door het
veld (hoofdstuk 3.4.).

3.1.

Context: Groeiende (dreigende) dakloosheid

Dakloosheid groeit in Nederland. Alle signalen wijzen erop dat die groei verder gaat
doorzetten vanwege corona. CBS constateert een verdubbeling van het aantal feitelijk
dakloze mensen tussen 2009 en 2018 (CBS, 2019). Valente (voorheen Federatie Opvang) geeft
aan dat er sprake is van een gestage groei van het aantal mensen in de maatschappelijke
opvang (Federatie Opvang, 2018). De groep ‘ongedocumenteerden’ en ‘niet rechthebbenden’
valt geheel buiten de cijfers. Deze groep is mogelijk groot en groeiende (Fondation AbbéPierre en FEANTSA, 2020).
Ook het aantal mensen dat dreigt dakloos te raken, dat periodiek is, en/of in marginale
huisvesting zit, lijkt groeiende. Exacte cijfers zijn er niet. Er zijn wel cijfers die daarop wijzen.
Bijvoorbeeld: cijfers over betaalbaarheid van huisvesting (Fondation Abbé-Pierre en
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FEANTSA, 2020); de impact van tijdelijke huurcontracten (Salomons en Voogt, 2020); afbraak
van sociale huur (Hochstenbach en van Gent, 2018); en illegale bewoning in vakantieparken
(Lupi et. al., 2018). Deze cijfers tonen aan dat er naast dakloosheid een grote groep mensen
is die een verhoogd risico op dakloosheid lopen.
De wooncrisis, die nu heel veel groepen in de samenleving raakt, draagt bij aan de groei van
(dreigende) dakloosheid. De doorstroom uit de maatschappelijke opvang stokt en mensen die
geen toegang krijgen tot de opvang hebben nauwelijks nog alternatieven voor handen. Dat
de doorstroom stokt blijkt uit de steeds langere wachttijden voor de maatschappelijke
opvang. Terwijl er ook steeds meer mensen zijn die geen recht krijgen op toegang tot de
maatschappelijke opvang, omdat ze ‘zelfredzaam’ zouden zijn. Door grote veranderingen in
hun leven (faillissement, scheiding etc.…) raken deze mensen hun woning kwijt en kunnen
vanwege het gebrek aan betaalbare woningen geen alternatief vinden. Andere factoren die
bijdragen aan dakloosheid en marginale huisvesting zijn onvoldoende minimuminkomen,
onzekerheid op de arbeidsmarkt, problemen bij toegang tot zorg en grote schuldendruk
(College voor de Rechten van de Mens, 2017; College voor de Rechten van de Mens, 2018).
De groepen die hier in hoge mate de impact van voelen lijken nu de grootste slachtoffers te
gaan worden van de economische malaise die het gevolg gaat zijn van de pandemie.
De compositie van de groep (dreigend) dakloze mensen lijkt te veranderen. Het stereotype
beeld van de onverzorgde man met een verslaving en psychische problemen is geen reflectie
meer van de realiteit (van Doorn, 2020). Groepen die tijdens de interviews door meerdere
organisaties benoemd zijn: jongeren, gezinnen, alleenstaande moeders, ‘nietrechthebbenden’ en (andere) economisch dakloze mensen. Ook lijken de bezuinigingen in de
GGZ ertoe te hebben geleid dat er steeds meer mensen in de opvang zitten met zeer ernstige
psychische problematiek.

3.2.

Context: Veranderende rol overheid: publieke taak en markt

Al sinds de jaren 80 is een paradigmashift gaande. De overheid is steeds meer faciliterend, in
plaats van beslissend. Participatie van de burger staat centraal. Dit wordt samengevat onder
term: ‘doe-democratie’ (Verbeek et. Al., 2018). Binnen die shift worden publieke taken van
de overheid steeds meer overgelaten aan de markt. Dit is onder andere het geval voor taken
op sociaal gebied (Willink, 2018).
De ‘verzorgingsstaat’ werd de ‘participatiemaatschappij’. Daarin ligt de nadruk op
‘zelfredzaamheid’, gebruik van eigen netwerk en mondigheid. De overheid is een facilitator,
waarvan pas in laatste instantie steun van kan worden verwacht. Die steun wordt dan vaak
verleend middels marktpartijen die daarvoor aanbestedingen hebben gewonnen. De
overheid doet dat niet zelf, maar heeft wel een complex kader geschapen waarbij die steun
kan worden verkregen met een web van regels en voorwaarden. Die steun is niet meer
vanzelfsprekend. Eerder een gunst waarvoor allerhande tegenprestaties moeten worden
verleend, dan een recht.
Voor dit onderzoek is de decentralisatie van het sociaal domein een belangrijk ijkpunt. Door
de decentralisatie van het sociaal domein zijn veel verantwoordelijkheden overgeheveld van
het Rijk naar de gemeente verschoven. Gemeenten hebben een zekere mate van
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beleidsvrijheid gekregen. Hoeveel ruimte er is om regels te interpreteren en naar eigen inzicht
uit te voeren is vaak onduidelijk. De gemeente wijst daarbij naar het Rijk (en vice-versa). Soms
bepaalt de rechter die grenzen.
De decentralisatie ging ook gepaard met bezuinigingen in het sociaal domein. Die
bezuinigingen werden verantwoord door aan te geven dat de grote stelselwijziging efficiënter
zou zijn. Dit is een misvatting gebleken. Ook na de transitie- en transformatieperiode blijft
investeren hard nodig (Kromhout et. al., 2020). Het effect is dat dienstverleners meer met
elkaar moeten concurreren. Zorgverleners moeten bijvoorbeeld concurreren in aanbestedingstrajecten. De regel is dat er meer moet worden gedaan voor minder geld (en
capaciteit).
Het hele systeem, de ‘doe-democratie’ en de participatiemaatschappij, gaat uit van een grote
mate van zelfredzaamheid en mondigheid van burgers. Dit is echter niet realistisch voor veel
Nederlanders die afhankelijk zijn van ondersteuning van de overheid (Kromhout et. al., 2020).
Laaggeletterdheid is een groot probleem, veel mensen hebben een (licht) verstandelijke
beperking en zijn digitaal minder vaardig (Nationale Ombudsman, 2017; WRR, 2017). De
decentralisatie pakt vooral nadelig uit voor deze groepen in (zeer) kwetsbare situaties. Voor
hen is het systeem alleen maar complexer geworden.
Dit is vaak de doelgroep van de organisaties in dit onderzoek. Zij doen een steeds groter
beroep op deze organisaties. Waar het systeem complexer is geworden is de dienstverlening
ook complexer geworden.
De decentralisatie heeft dan ook een grote impact gehad op de positie en rol van de
organisaties die zich bezighouden met (dreigende) dakloosheid. De meeste organisaties zijn
primair dienstverlenend naar individuele mensen. Echter, de meeste geïntereviewden geven
aan dat collectieve belangenbehartiging belangrijker geworden is net voor, tijdens of net na
de decentralisaties. Hun brugfunctie tussen overheid en burger in kwetsbare situatie is
belangrijker geworden. De organisaties zien veel mensen die niet mee kunnen in de nieuwe
maatschappij en verdrinken in een moeras van regelgeving. De overheid heeft niet of
nauwelijks zicht op de impact van hun eigen beleid, wet- en regelgeving en uitvoering
daarvan. De enigen die zich nog om hen bekommeren zijn de MOs.
De relatie tussen overheid en MOs is in deze context directer geworden of versterkt. De
gemeente raadpleegt hen in toenemende mate. Deels gedwongen door wetgeving op dit
gebied. Deels vrijwillig om de kennis vergaren die ze zelf ontberen. Dit betreft onder andere
kennis over de impact van hun eigen handelen.
De bovenstaande ontwikkelingen zijn niet uniek voor Nederland. In de internationale
literatuur over collectieve belangenbehartiging en maatschappelijk middenveld wordt deze
ontwikkeling gezien als de katalysator voor meer reflectie over het belang van collectieve
belangenbehartiging voor primair dienstverlenende organisaties (Casey, 2014; Mosley, 2018;
Schmid en Almog-Barr, 2014). In Nederland heeft deze verandering in brede zin geleid tot een
discussie over de relatie tussen burger en overheid (Vonk, 2014; Vonk 2015; WRR 2017;
Putters, 2017; Willink, 2018; Putters, 2019; Kromhout et. al., 2020). Deze discussie is ook nu
springlevend vanwege de vele systeemproblemen die worden bloot gelegd (toeslagenaffaire,
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boodschappenaffaire, disfunctioneren uitvoeringsinstanties). Wat dit betekent voor
dienstverleners is het meest expliciet in de discussie rondom de ‘politisering’ van sociaal werk.

3.3.

Context: Beschrijving middenveld

Een breed maatschappelijk middenveld houdt zich bezig met (dreigende) dakloosheid. Het
grootste deel van het veld is gericht op gemeenten vanwege de decentralisaties in het sociaal
domein. Een deel van het veld werkt (ook) op nationaal niveau. De meeste MOs die actief zijn
op gemeenteniveau zijn primair dienstverlener. De MOs die actief zijn op nationaal niveau
zijn primair collectieve belangenbehartigers.
De MOs op gemeenteniveau verlenen zorg, hulpverlening en/of behartigen belangen van
(dreigend) dakloze mensen. Ook zijn er meerdere brancheverenigingen die belangen
behartigen van hun leden. Deze leden werken dan weer direct met de doelgroep (als
zorgverlener, hulpverlener, en/of belangenbehartiger).
Er bestaat geen compleet overzicht van het maatschappelijk middenveld dat actief is op
(dreigende) dakloosheid. Dit onderzoek beoogt niet een compleet beeld te geven. De
onderverdeling is functioneel voor het onderzoek.
Zorgverleners bieden toegang tot de opvang en/of extramurale zorg. De doelgroep krijgt
zorgtrajecten (al dan niet op maat), inclusief ondersteuning bij financiën bijvoorbeeld. De
zorgverleners zijn doorgaans grote organisaties met uitvoerders en beleidsmedewerkers. Ze
zijn gemeentelijk, regionaal of nationaal gericht. Ze dingen mee in aanbestedingstrajecten
van de gemeente voor het aanbieden van zorg.
Hulpverleners bieden vaak acute noodzakelijke hulp op basisbehoeften, zoals voedsel en
kleding, basiszorg (tandarts, huisarts) en persoonlijke verzorging (haar knippen bv.), maar ook
geestelijke ondersteuning (bijvoorbeeld door straatpastoraten). De hulpverlening kan ook
bestaan uit laagdrempelige toegang tot een vorm van opvang. Organisaties die uitsluitend
hulpverlening doen zijn vaak relatief klein met enkele betaalde krachten en veel vrijwilligers.
Ze zijn vaak gefinancierd uit andere bronnen dan de overheid. Dit is een bewuste keuze.
Belangenbehartigers ondersteunen (dreigend) dakloze mensen om wegwijs te worden in de
(complexe) systemen en regels. Dit gebeurt onder meer door te verwijzen naar de juiste
instanties. Deze steun kan bestaan uit sociaaljuridische dienstverlening, zelf meegaan naar
loketten van de gemeente, invullen van noodzakelijk papierwerk etc.… De ondersteuning is
erop gericht dat (dreigend) dakloze mensen zelf autonoom goed geïnformeerde keuzes
kunnen maken. De belangenbehartigers ondersteunen (dreigend) dakloze mensen ook in
conflicten met de overheid en zorgverleners. De organisaties zijn vaak relatief klein tot
ongeveer 10 betaalde krachten. Ze hebben vaak ook veel vrijwilligers. Financiering komt
voornamelijk
vanuit
de
gemeente/Rijk
(bijvoorbeeld
voor
onafhankelijke
cliëntondersteuning). Deel van de financiering kan ook uit private bronnen komen.
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Cliëntenraden behartigen de collectieve belangen van cliënten van de maatschappelijke
opvang. Veel maatschappelijke opvangorganisaties hebben cliëntraden. Enkele cliëntenraden
vatten hun taak breder op en doen ook collectieve belangenbehartiging buiten de opvang en
onderwerpen die de opvang betreffen.
Branche-organisaties vertegenwoordigen doorgaans leden op nationaal niveau. De meest
direct relevante zijn Valente, (branchevereniging van instellingen en instanties die onder
zorgverleners vallen, onder andere, opvangorganisaties) en MIND (komt op voor de belangen
van mensen met een psychische problemen). Andere branche-organisaties die zich soms
(mogelijk steeds vaker) expliciet mengen in de discussie omtrent (dreigende) dakloosheid zijn
Aedes (branchevereniging van corporaties) en de Woonbond (vereniging van sociale
huurders). De branche-organisaties doen veel (of uitsluitend) collectieve belangenbehartiging.
Leger des Heils is een grote nationale zorgverlener. Regionaal bieden ze opvang en toegang
tot zorg. In toenemende mate hebben de regio’s een collectieve belangenbehartigingstaak.
Deze wordt gecoördineerd en aangejaagd vanuit het hoofdkantoor. Daar is een aparte public
affairs afdeling. Ze zijn ook lid van Valente, maar voeren ook een eigen koers in collectieve
belangenbehartiging op nationaal niveau.
Nationale cliëntenraden zijn cliëntenraden die nationaal georganiseerd zijn en deels ook voor
de belangen op komen van (dreigend) dakloze mensen. Een voorbeeld hiervan is de Landelijke
Cliëntenraad.
Nationale belangenbehartigers zijn organisaties die nationaal primair collectieve
belangenbehartiging doen voor de (dreigend) dakloze mensen. Dit zijn Werkplaats COMO en
Stichting Zwerfjongeren Nederland. Werkplaats COMO wordt gedreven door ‘cliënten’ of
‘ervaringsdeskundigen’. SZN richt zich op dakloosheid onder jongeren. Beide organisaties zijn
relatief klein (max 2 mensen continu actief) en hebben te maken met financiële beperkingen.

3.4.

Collectieve belangenbehartiging in het veld

Alle MOs geïnterviewd voor dit onderzoek doen aan collectieve belangenbehartiging. De
mate waarin, hoe en waarop varieert. Op gemeenteniveau doen de meeste organisaties
primair aan zorgverlening, hulpverlening en/of individuele belangenbehartiging. Op nationaal
niveau hebben de organisaties eerder primair een collectieve belangenbehartigingstaak. Dit
kan direct voor (dreigend) dakloze mensen zijn. Het kan ook indirect zijn wanneer de belangen
van leden worden behartigd die zelf rechtstreeks met (dreigend) dakloze mensen werken.
De meeste organisaties refereren naar hun missie om collectieve belangenbehartiging te
rechtvaardigen. Die missie kan hier min of meer expliciet in zijn. Organisaties die sterk vanuit
geloof werken (4 geïnterviewden) zien collectieve belangenbehartiging als onderdeel van hun
missie vanuit het geloof.
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Werkmethode
De meeste organisaties die op gemeentelijk niveau opereren krijgen signalen rechtstreeks
van de doelgroep. Dit vormt de basis en het startschot voor eventuele collectieve
belangenbehartiging. Signalen worden deels gebundeld. Daarmee kunnen rode draden
worden ontdekt. De rode draden duiden op meer structurele problemen In de meeste
gevallen gebeurt dit relatief intuïtief. Vaak door één persoon in haar/zijn hoofd. In enkele
gevallen worden de signalen geregistreerd. In sommige gevallen wordt met meerdere
mensen gekeken naar rode draden. Dit gebeurt dan in min of meer formeel overleg. Er is
verder geen bewuste strategie met kernboodschappen. Hierdoor zijn onderwerpen voor
collectieve belangenbehartiging vaak ad-hoc en korte termijn. Elke keer als signalen worden
opgepikt die duiden op een mogelijk structureler probleem, dan is dat het probleem waar
men collectieve belangenbehartiging op doet.
De gemeente en de Rijksoverheid vragen ook om bepaalde informatie gericht op effect van
beleid en wet- en regelgeving of uitvoering daarvan. Vaak gaat het om rode draden of
structurele problemen die mensen in de praktijk ervaren. De doelstellingen voor het vergaren
van deze informatie en de manier waarop ze vervolgens geduid en gebruikt worden, wordt
dan grotendeels bepaald door de gemeente en de Rijksoverheid zelf. Zij hebben ergens een
probleem gesignaleerd en hebben daar meer informatie over nodig. De overheid vraagt ook,
steeds vaker om participatie van het maatschappelijk middenveld (inclusief ‘cliënten’) in
discussies over beleid en regelgeving. Dit is deels ook opgelegd door wet- en regelgeving.
Deze participatie krijgt dan vaak vorm in meer formele overlegstructuren (de Bruijn en
Mateman, 2018).
Op nationaal niveau werkt een van de organisaties volgens bovenstaand patroon. Het
samenbrengen van signalen vanuit leden of het netwerk wordt dan meestal gedaan als reactie
op een vraag vanuit de overheid of een gelegenheid die zich voordoet in de Tweede Kamer.
Drie andere geïnterviewde organisaties werken meer vanuit een vooropgezette strategie met
een aantal kernboodschappen. Signalen vanuit de leden en het netwerk worden veelal
gebruikt om de strategie kracht bij te zetten. Ad-hoc thema’s komen ook op en wordt deels
op gereageerd (‘issue management’). Een andere nationale organisatie is nog bezig met het
opzetten van een structuur.
De onderwerpen die worden besproken en de gesprekspartners bij de overheid bewegen zich
grotendeels uitsluitend in het sociaal domein.
Type activiteiten
Alle organisaties gaan primair uit van coöperatieve (‘insider’) activiteiten (zie onder ‘Theorie’).
Beleidsambtenaren worden dan rechtstreeks aangesproken binnen formele overlegstructuren of daarbuiten. Wanneer deze niet tot de gewenste verandering leiden wordt
gekozen voor iets meer confronterende (outsider) activiteiten. Deze bestaan uit het
aanspreken van de wethouder, vragen via de Gemeenteraad of de Tweede Kamer. Media
wordt soms ook bewust ingeschakeld om de druk verder op te voeren. De media wordt soms
bewust ingeschakeld. Tegelijkertijd benaderd de media soms de MOs zelf ook. Een deel van
de vertegenwoordigers van organisaties (8 mensen) en een deel van de organisaties zelf (9
organisaties) gebruikt sociale media regelmatig en bewust om collectieve belangenbehartiging te doen. In enkele gevallen vinden meer ‘activistische’ activiteiten plaats, zoals
een sleep-in of demonstratie (2 organisaties). Daarnaast doen een aantal organisaties aan
21

bewustwording-, destigmatisering, en educatie-activiteiten (10 organisaties en mensen).
Deze worden door hen echter niet gezien als collectieve belangenbehartigingsactiviteiten. In
dit onderzoek worden ze wel als zodanig gezien, omdat bewustwording en destigmatisering
worden gezien als een voorwaarde om structurele problemen aan te kunnen pakken.
De relatie met de beleidsambtenaren is vaak goed. Die ambtenaar is soms ook accounthouder
van de organisatie. Die financiële relatie heeft effect op de collectieve belangenbehartiging.
Enkele organisaties geven aan dat er relatief veel doorloop is van ambtenaren. Ook relaties
met de politiek zijn vaak goed en worden veel onderhouden. Deze relaties dienen een
collectief belangenbehartigingsdoel.
Doelstellingen
De keuze van thema’s waarop gewerkt wordt (en waar niet) wordt veelal bepaald door de
signalen die organisaties krijgen. De rode draden bepalen de doelstelling van de collectieve
belangenbehartiging. In 4 organisaties zijn er vooraf doelstellingen voor collectieve belangenbehartiging geformuleerd.
Wanneer in interviews gevraagd wordt naar doelstellingen voor collectieve belangenbehartiging komen meerdere antwoorden op. Doelstellingen die genoemd worden zitten
veelal op het vlak van de verbetering van de uitvoering en toepassing van regels en beleid
(vormgeven van opvang, bejegening ambtenaren, complexiteit van procedures). Soms gaat
het om het veranderen of schrappen van beleid en wetgeving (kostendelersnorm, toepassing
zelfredzaamheidscriterium, voorzieningen voor ‘niet-rechthebbenden’, boetes voor buitenslapen). Bredere doelstellingen die genoemd worden zijn ‘Niemand slaapt op straat’ en ‘Alle
daklozen hebben recht op een (t)huis’. Daar wordt in min of meerdere mate aan gewerkt in
de collectieve belangenbehartiging zoals blijkt uit de bevindingen. Uiteindelijk wordt bijna
uitsluitende gewerkt aan onderwerpen binnen het sociaal domein. Doelstellingen zijn vaak
niet uitgesproken of expliciet.
Soms is de doelstelling meer procesmatig. Zo wordt door meerdere organisaties aangegeven
dat zij en ‘ervaringsdeskundigen’ een plek proberen te krijgen in overleggen met de overheid.
Dit lukt in zekere mate. In toenemende mate hebben organisaties, waaronder de ‘cliëntenorganisatie’ Werkplaats COMO, een plek aan tafel.
Resultaten
Het is lastig vast te stellen wat de resultaten zijn van collectieve belangenbehartiging.
Doelstellingen zijn vaak niet uitgesproken of expliciet, dus is het onduidelijk of deze worden
behaald. Bovendien reflecteren organisaties nagenoeg niet op resultaten. Dat wil niet zeggen
dat er geen resultaten worden behaald. Enkele concrete resultaten zijn wel duidelijk.
Bijvoorbeeld, verbetering van bejegening door ambtenaren; kleinschaliger nachtopvang;
inspraak in aanbestedingsprocedures (in drie gemeenten); enigszins verbeterde toegang tot
briefadressen. Voor een groot deel zitten deze resultaten op het vlak van de uitvoering en de
toepassing van regels binnen het sociaal domein. Er zijn nauwelijks resultaten waarneembaar
op wet- en regelgeving en beleid of het functioneren van het systeem als zodanig en de
grondoorzaken van dakloosheid of het voorkomen van dakloosheid en uitstromen uit
dakloosheid. Ook zitten cliëntenorganisaties en belangenbehartigers vaker aan tafel. Dit is
deels het resultaat van de inzet van deze organisaties. Deels is het ook een trend die
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geformaliseerd is in formele overlegstructuren (de Bruijn en Matemen, 2018). Het is echter
niet duidelijk wat de impact daarvan is. Dit gebrek aan (inzicht) in resultaten is een belangrijke
drijfveer om dit onderzoek te doen.

4. Theorie
Het onderzoek richt zich op belemmeringen voor effectieve collectieve belangenbehartiging
van organisaties die actief zijn op het terrein van (dreigende) dakloosheid. In dit hoofdstuk
wordt, aan de hand van literatuur een aantal termen nader uitgelegd. Deze vormen de basis
van de analyse van de bevindingen. De volgende termen worden uitgelegd:
- Collectieve belangenbehartiging (hoofdstuk 4.1.);
- Het type organisaties dat wordt onderzocht (hoofdstuk 4.2.).
- Basisvoorwaarden voor effectieve collectieve belangenbehartiging (hoofdstuk 4.3.);
- Wat wordt verstaan onder strategie (hoofdstuk 4.4.);
- De rol van de doelgroep in collectieve belangenbehartiging (hoofdstuk 4.5.);
- Factoren die invloed hebben op effectieve collectieve belangenbehartiging (hoofdstuk
4.6.).

4.1.

Collectieve belangenbehartiging: Werkdefinitie

De in dit onderzoek gehanteerde werkdefinitie van collectieve belangenbehartiging
combineert verschillende aspecten die terugkomen in de grote hoeveelheid definities van de
term in het Nederlands en Engels (‘advocacy’).

Collectieve belangenbehartiging is het gerichte, bewuste en systematische proces van
het beïnvloeden van beleid, wetgeving, uitvoering en gedrag van die belanghebbenden
die het meeste invloed en macht hebben op een (specifiek) thema. Collectieve
belangenbehartiging is een doelbewuste strategie:
- Gericht op het betrekken van de doelgroep (de rechthebbenden) en het
vergroten van hun eigenaarschap en capaciteit op het thema, waardoor hun
machtspositie wordt verbeterd;
- Er is sprake van een serie activiteiten;
- Er is sprake van collectieve actie door samenwerking.

Het opkomen voor de belangen van de eigen organisatie kan ook onderdeel zijn van een
collectieve belangenbehartigingsstrategie (Mosley, 2013, van Drimmelen, 2017). Het is wel
van belang dat expliciet duidelijk wordt gemaakt hoe het opkomen voor het belang van de
eigen organisatie ook bijdraagt aan het collectieve belang van de doelgroep (Garrow en
Hasenfeld, 2012).
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Tijdens de interviews is niet gevraagd naar wat organisaties zelf verstaan onder collectieve
belangenbehartiging. Regelmatig kwam naar voren dat organisaties individuele en collectieve
belangenbehartiging zien als hetzelfde of, op z’n minst, een verlengde van elkaar. Het is lastig
vast te stellen of dit oorzaak of gevolg is van de manier waarop collectieve belangenbehartiging gedaan wordt. Zoals aangegeven ontstaat collectieve belangenbehartiging vrij
spontaan uit een selectie signalen uit de individuele belangenbehartiging en vloeit individuele
en collectieve belangenbehartiging op die manier in elkaar over.
Collectieve belangenbehartiging vergt echter een hele andere manier van werken dan
individuele belangenbehartiging. Het werk op individuele belangenbehartiging en de signalen
die daaruit worden opgepikt zijn cruciaal voor collectieve belangenbehartiging. Echter, er is
veel meer nodig om collectieve belangenbehartiging effectief te kunnen doen. Dat blijkt al uit
de definitie met de nadruk op ‘strategie’, ‘structurele verandering’, ‘collectieve actie’ en
‘capaciteitsversterking van de doelgroep’, bijvoorbeeld. Wat er nog meer bij komt kijken volgt
verder in dit hoofdstuk.

Dienstverlening vs. Collectieve belangenbehartiging?
Bij dienstverlening (‘service-delivery’) worden producten en diensten geleverd aan
individuele mensen. Deze producten en diensten zouden een positief impact moeten
hebben op de levens van deze individuele mensen. Bij collectieve belangenbehartiging
worden mensen met macht aangesproken. Zij worden aangesproken op hun verantwoordelijkheden en verplichtingen (bij dienstverlening blijft dit juist buiten schot). Hun
gedrag moet veranderen en dit moet zich vertalen in, bijvoorbeeld, ander beleid, wet- en
regelgeving. Deze verandering heeft impact op een hele grote groep mensen. Dit is een
meer indirecte manier van werken. Het vergt meer tijd. Het zou meer duurzame
structurele oplossingen moeten bieden.

4.2.

Type organisaties

Het onderzoek richt zich primair op wat in de literatuur de ‘non profit service provider’
(Schmid en Almog-Barr, 2014), ook wel ‘non profit human service organisations’ (Arvidson,
2018), human service providers (Mosley, 2013), of ‘service-delivering nonprofit organizations’
(Verschuere en de Corte, 2015) genoemd wordt. In het Nederlands laat dit zich het beste
vertalen naar dienstverlener zonder winstoogmerk. Dit zijn organisaties wiens primaire doel
is om dienstverlening te verstrekken naar een specifieke doelgroep. Deze dienstverlening kan
bestaan uit (acute) hulp, toegang tot zorg of meer structurele ondersteuning (via
belangenbehartiging of onafhankelijke cliëntondersteuning).
Deze dienstverleners doen naast dienstverlening veelal ook (steeds meer) aan collectieve
belangenbehartiging (zie onder ‘Context’). In verschillende landen (o.a. Australië, Verenigde
Staten, Verenigd Koninkrijk, Israël, Zweden, Denemarken en Vlaanderen) is onderzoek
gedaan naar dit fenomeen. Hierin zijn belemmeringen voor collectieve belangenbehartiging
benoemd. In Nederland is hier nauwelijks onderzoek naar gedaan, maar wel aanpalend
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onderzoek naar bijvoorbeeld cliëntenorganisaties (o.a. in de context van de decentralisaties),
sociale bewegingen en het politiseren van sociaal werk.
In het onderzoek zijn enkele organisaties betrokken die primair als doel hebben om
collectieve belangenbehartiging te doen. Dit zijn organisaties die op nationaal niveau
opereren en alsnog veelal afhankelijk zijn van dienstverleners. Onderdeel van dit onderzoek
is dan ook, bijvoorbeeld, om te kijken naar de mate van samenwerking tussen de organisaties
die gericht zijn op de gemeente en zij die gericht zijn op het Rijk.

4.3.

Randvoorwaarden voor effectiviteit?

Collectieve belangenbehartiging is dikwijls een langdurig proces dat bovendien erg
onvoorspelbaar is. Je kunt een perfecte strategie hebben vanuit een heel sterk collectief en
alsnog geen concreet resultaat bereiken, omdat er iets gebeurt in de context waar je geen
invloed op hebt (een pandemie of een verkiezing bv). Uit onderzoek naar collectieve
belangenbehartiging komen een aantal basisvoorwaarden voor die op orde moeten zijn om
effectief te kunnen zijn (Blagescu en Young, 2006; Land (et. al), 2008; Pastor en Ortiz, 2009;
Raynor (et al.), 2009; Keijzer (et al.), 2011; Stalker en Sandberg, 2011; van Drimmelen, 2014;
van Schendelen, 2017; Elbers en Kamstra, 2020; Brink, Elbers en Ibrahim, 2020). Hier moet
dus (continu) aan gewerkt worden op verschillende niveaus: individuele medewerker, de
organisatie en, potentieel, een netwerk.

Elbers en Kamstra geven de volgende onderverdeling (Elbers en Kamstra, 2020). Dit zijn
capaciteiten die organisaties, mensen, en netwerken (in zekere mate) moeten bezitten om
effectief te kunnen zijn:
• Geloofwaardige claim: capaciteit om zich te verzekeren van bewijs (evidencebased)
• Geloofwaardige organisatie: capaciteit om vertrouwen te wekken en
onderhouden bij belanghebbenden
• Legitieme claim: vertegenwoordig de belangen van de achterban
• Strategie om actoren aan zich te verbinden: analyseren van de politieke arena
• Communicatiestrategie: produceren van op maat gemaakte boodschappen
• Samenwerking: capaciteit om coalities aan te gaan en te bouwen
• Relaties aan gaan met mensen met macht: rapport kunnen opbouwen met
machthebbers
• Flexibele strategie: capaciteit om aan te passen aan de veranderende context.

In dit onderzoek wordt vaak gerefereerd aan deze capaciteiten en de mate waarin deze
aanwezig zijn binnen organisaties.
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4.4.

Strategie

Planning, monitoring en evaluatie
Collectieve belangenbehartiging is, anders dan dienstverlening, geen lineair proces. Een
lineair proces veronderstelt een mate van volgordelijkheid en voorspelbaarheid. Een serie
activiteiten, leidt dan tot outputs (producten of diensten), die leiden tot een resultaat.
Collectieve belangenbehartiging vraagt om veel meer flexibiliteit. Bovendien wordt bij
dienstverlening altijd gestreefd naar verbetering van de situatie van een individu. Bij
collectieve belangenbehartiging is de inzet soms simpelweg dat de situatie voor een hele
groep niet verslechterd (bijvoorbeeld door nog meer belemmerende wetgeving en beleid
tegen te gaan voordat het kan worden uitgevoerd).
Collectieve belangenbehartiging behelst altijd meer dan één activiteit. De strategie wordt
idealiter bepaald aan de hand van alle informatie die is opgehaald in de planning, aan de hand
van een goede contextanalyse, inclusief een analyse van belanghebbenden (stakeholders),
factoren en beleid en wet- en regelgeving (onder andere). De strategie moet vaak tijdens de
uitvoering weer worden aangepast, omdat er bijvoorbeeld iets verandert in de context.
Daarom is continue monitoring ook van belang zie hieronder).
De planning leidt tot een verbindende visie en frame (Ortiz en Pastor, 2009). Deze kan nader
onderbouwd worden met lange termijn doelstellingen en een pad daar naartoe (bijvoorbeeld
door gebruik te maken van een verandertheorie). Men committeert zich aan de lange termijn.
Recent onderzoek, naar het nut van verandertheorieën voor collectieve belangenbehartiging,
toont aan dat collectieve belangenbehartigers vooral erg gebaat zijn bij het vaststellen van
het langere termijn doel. Veranderingen in de context, kansen en risico’s hebben vervolgens
invloed op activiteiten en outputs, maar juist dat lange termijn doel geeft richting (Ho et.al.,
2020).
Strategie bepalen gebeurt binnen de organisatie, liefst met verschillende mensen en
afdelingen. Daarna of daarnaast wordt de strategie nader bepaald met anderen in het
netwerk. Dit zijn mogelijke samenwerkingspartners. Lange termijn doelstellingen en een
gedeelde visie verbinden de organisaties aan elkaar. Met hen wordt de analyse verder vorm
gedaan en de strategie verder vormgegeven. De samenwerkingspartners kunnen aan de hand
van keuzes in de strategie rollen en verantwoordelijkheden verduidelijken.
Juist bij collectieve belangenbehartiging is monitoring van belang. Tijdens de uitvoering van
de strategie gebeuren er allerhande zaken die invloed hebben op die strategie. Soms worden
deze veroorzaakt door eigen interventies, soms gebeurt er iets waar minder invloed of
controle op is (bijvoorbeeld de uitkomsten van een verkiezing). Daarom is continue
monitoring erg belangrijk. Continu moet gecheckt worden wat de volgende stap moet zijn, of
een bepaalde interventie net iets anders moet worden ingezet of moet er direct worden
gereageerd op iets dat een risico of juist ene kans betekent. Zoals gezegd: het is geen lineair
en voorspelbaar proces. De geplande doelstellingen vormen wel een rode draad en vormen
de basis van monitoring en het leren dat daaruit voortvloeit. Deze monitoring is vaak een mix
van informeel (‘kopjes koffiedrinken’) en formeel (maandelijkse gesprekken om vooruitgang
te beoordelen). Ook dit dient zowel binnen de eigen organisatie, als met samenwerkingspartners te gebeuren.
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Resultaten van collectieve belangenbehartiging?
In hun werk op collectieve belangenbehartiging identificeerden Keck en Sikkink een vijftal
soorten veranderingen die de meeste organisaties beogen met collectieve behartiging
(Keck en Sikkink, 1999). De vijf soorten veranderingen kunnen gezien worden als beoogde
resultaten van collectieve belangenbehartiging. Keck en Sikkink richtten hun onderzoek
vooral op het werk van transnationale netwerken. De beoogde veranderingen die zij
identificeren zijn aangepast voor dit onderzoek:
- Framen van onderwerpen/thema’s en (openbaar) debat om een onderwerp/
thema op de agenda te krijgen;
- Aanmoedigen van andere belangrijke actoren (oa politici) om zich aan een
onderwerp en een boodschap te committeren. Hierdoor verandert de taal langzaam en neemt druk toe;
- Ervoor zorgen dat er procedurele veranderingen plaats vinden waardoor maatschappelijke organisaties (en anderen) effectief deel kunnen nemen aan het
beleidsproces;
- Beleid veranderen: ander of nieuw beleid en wetgeving. Ook het blokkeren van
beleid en wetgeving kan hieronder vallen.
- Het beïnvloeden van sleutelactoren waardoor (nieuw) beleid en wetgeving ook
daadwerkelijk wordt geïmplementeerd. Dit behoeft bijvoorbeeld ook actieve monitoring en evaluatie van implementatie.
Voor een deel volgen deze veranderingen elkaar op. Dat wil zeggen, als de eerste
verandering is volbracht dan zou kunnen worden doorgepakt met een daaropvolgende
verandering. Hoewel dit niet altijd waar hoeft te zijn.

Activiteiten
Activiteiten vinden plaats als onderdeel van een strategie. Welke activiteit wanneer en door
wie uitgevoerd dient te worden is een strategische keuze.
Activiteiten die worden ondernomen kunnen zeer divers zijn. Deze worden doorgaans
onderverdeeld in meer coöperatieve (of ‘insider’) activiteiten en meer confronterende (of
‘outsider’) activiteiten. Dit wordt ook gepresenteerd als een continuüm van min of meer
coöperatieve tot min of meer confronterende activiteiten (Start en Hovland, 2004; Casey
2005; Mosley, 2013; Verschuere en de Corte, 2015; Green, 2016; Arvidson, 2018; Kamstra en
Elbers, 2020).
De meer coöperatieve activiteiten zijn puur gericht op dialoog rechtstreeks met
beleidsbepalers (bijvoorbeeld informele lobby). Activiteiten worden iets meer confronterend
naarmate derde partijen aangesproken worden om druk te zetten op beleidsbepalers
(bijvoorbeeld een gemeenteraad of de media). Dat geldt ook voor de zichtbaarheid van de
activiteiten. Nog meer confronterend zijn echt zichtbare activiteiten. Deze zijn bedoeld om
een reactie van ‘het publiek’ uit te lokken (bijvoorbeeld schok of walging). Dit soort
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activiteiten vallen onder de noemer ‘activisme’. Ook dat kan een vorm van collectieve
belangenbehartiging kan zijn.

Sociale beweging en type activiteiten
Een andere manier om type activiteiten van elkaar te onderscheiden is middels de ‘movement
ecology’ (Karlin, 2016; Cockburn, 2018). Hier wordt ook deels aan gerefereerd in het
onderzoek. Deze ecologie van sociale bewegingen geeft aan dat er drie types mensen nodig
zijn in elke beweging: mensen die gericht zijn op persoonlijke transformatie; mensen die bezig
zijn met het ontwikkelen en uitvoeren van alternatieven; en mensen die de dominante
instituten veranderen.
De directe relevantie voor dit onderzoek betreft die laatste categorie mensen. Daarin kunnen
ook drie types mensen worden onderscheiden: de mensen die de massa weten te mobiliseren
(massa protesten op gang zetten); de mensen die aan de basis leden van de beweging weten
te mobiliseren om druk uit te oefenen op beleidsmakers (cliënten mobiliseren en organiseren
in raden ed.); en de mensen die met beleidsmakers rond de tafel zitten (lobby).
In het onderzoek wordt meermalen gerefereerd aan de noodzaak om een sociale beweging
op (dreigende) dakloosheid te bouwen. Daarin moeten dus de hierboven genoemde
categorieën mensen die nodig zijn om de dominante instituten te veranderen aanwezig zijn.

4.5.

De rol van de doelgroep

De positie van ‘ervaringsdeskundigen’ of de ‘doelgroep’
Collectieve belangenbehartiging kan voor, met, en door de doelgroep zelf worden gedaan.
Het onderscheid tussen collectieve belangenbehartiging met en door vertegenwoordigers (of
organisaties) van de doelgroep is de mate van zeggenschap over de strategie en de uitvoering.
Bij door de doelgroep ligt de uiteindelijke zeggenschap en verantwoordelijkheid bij de
doelgroep. Bij met wordt deze gedeeld met andere organisaties. Bij collectieve belangenbehartiging door en met vertegenwoordigers of organisaties van de doelgroep is legitimiteit
schijnbaar een minder groot probleem. Met legitimiteit wordt bedoeld: het recht om zich
ergens over uit te spreken en positie in te nemen. Dat gezegd hebbende, ook collectieve
belangenbehartiging door en met vertegenwoordigers of organisaties van de doelgroep dient
continu legitimiteit te checken bij de achterban.
Wordt collectieve belangenbehartiging voor de doelgroep gedaan dan is afstemming met de
doelgroep extra belangrijk. Gebeurt dit niet, of onvoldoende, dan kan er een legitimiteitsprobleem ontstaan. Legitimiteit hoeft overigens niet uitsluitend verleend te worden door de
doelgroep, maar kan ook ontleend worden aan (mensenrechten)verdragen bijvoorbeeld.
Dit onderzoek gaat niet in op de vraag welke vorm van collectieve belangenbehartiging
effectiever is. Daar bestaat ook geen eenduidig antwoord op. In het onderzoek wordt echter
wel stil gestaan bij de vraag welke vorm van collectieve belangenbehartiging het meest voor
komt, wat de trend en ambitie is en hoe dit vorm krijgt. Ook wordt nagegaan in welke mate
keuzes al dan niet bewust worden gemaakt en daarmee helpen een duidelijke strategie uiteen
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te zetten en samenwerking te bevorderen. Daarmee worden kansen en risico’s van de huidige
dominante manier van werken uitgelicht.
Empowerment
Collectieve belangenbehartiging is nauw verbonden met ‘empowerment’. Een doel van
collectieve belangenbehartiging is het versterken van de machtspositie van de doelgroep,
oftewel de rechthebbenden, mensen die doorgaans gemarginaliseerd zijn en in kwetsbare
situaties zitten waar ze zelf moeilijk uit komen. Het proces van collectieve belangenbehartiging dient hier oog voor te hebben. Dit is sterk verbonden met bewustzijn over de rol
en positie van de doelgroep in collectieve belangenbehartiging (voor, met, of door, zie
hierboven). Het is ook van belang stil te staan bij wat empowerment betekent en welke
dimensies dit begrip heeft.
Empowerment draait om macht. Macht wordt onderverdeeld in (Miller en VeneKlassen,
2007; van Regenmortel, 2009; Wissink, 2021):
• Macht over (power over): draait om de negatieve connotatie van macht. Het gaat om
corruptie, onderdrukking, geweld, discriminatie etc.… Het is belangrijk dat organisaties zich bewust zijn van het feit dat ze deze macht kunnen hebben in de collectieve
belangenbehartiging, zowel in het proces (wie mogen wel en niet meepraten
bijvoorbeeld), als in het doel (wie heeft baat bij verandering en wie leidt daar (nog
meer) onder?);
• Macht van binnen (power within): dit draait om het basisgevoel dat je nodig hebt om
überhaupt te durven spreken over jouw situatie. Bij de strijd tegen dakloosheid is het
werken aan zelfvertrouwen van dakloze mensen om hun verhaal te doen bijvoorbeeld
erg belangrijk.
• Macht om te… (power to): dit draait om de macht die nodig is om uit te spreken dat
je ergens recht op hebt en jouw situatie een situatie van onrecht is. Deze macht is
cruciaal op individueel, maar ook op collectief niveau, omdat je hiermee ook de
verbinding legt met anderen in een vergelijkbare situatie en realiseert dat de situatie
geen optelsom is van individuele verantwoordelijkheden en schuld, maar duidt op
meer structurele maatschappelijke problemen.
• Macht met (power with): dit draait om de macht van het collectief. Dat collectief kan
een collectief van individuen zijn die samen de macht van binnen en macht om te…
hebben en opkomen voor een groep of groepen mensen in vergelijkbare situatie. Het
kan ook de gezamenlijke macht van organisaties zijn die samen een collectieve
belangenbehartigingsstrategie ontwikkelen en uitvoeren bijvoorbeeld.
Empowerment heeft een individuele dimensie, maar ook een collectieve, en meer politieke,
dimensie. Bij individuele ‘empowerment’ worden individuen ondersteunt en geholpen om
hun ‘machten’ aan te spreken als individu. Collectieve ‘empowerment’ richt zich op de
versterking van een collectief om zich georganiseerd uit te spreken voor rechten van zichzelf
en anderen in hun situatie (Boumans 2012; Kaulingfreks, 2019; Wissink 2021).
In dit onderzoek wordt, onder andere, gekeken naar de mate waarin collectieve
belangenbehartiging bijdraagt aan individuele en collectieve empowerment.
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4.6.

Factoren die invloed hebben op collectieve belangenbehartiging

Verschillende algemene factoren hebben invloed op collectieve belangenbehartiging van het
type organisaties dat onderzocht is. Deze kunnen worden onderverdeeld in: organisatorische,
financiële en institutionele factoren (Arvidson, 2018). De bevindingen van dit onderzoek zijn
gerangschikt naar deze factoren. Daarbij ligt de focus allereerst op belemmeringen binnen de
organisatie. Dit is de basis. Echter, alle factoren beïnvloeden elkaar en moeten als geheel
worden beoordeeld (Arvidson, 2018). In de conclusies zal ook nagegaan worden in welke
mate deze factoren zich tot elkaar verhouden en wat dat betekent voor mogelijke acties.
Bij de financiële factoren draait het met name om het belang van de financiële relatie (en
mogelijke afhankelijkheid) met de overheid en de financiële slagkracht om collectieve
belangenbehartiging te kunnen doen. Bij het kijken naar institutionele factoren spelen
eerdergenoemde politieke context (vermarkting van publieke taken, decentralisaties) en
politieke cultuur (polderoverlegmodel) een rol.
Organisatorische factoren
Om informatie over organisatorische factoren te structureren wordt gebruik gemaakt van het
Integrated Organisation Model van MDF Training & Consultancy (MDF, 2008). In dit model is
onder andere weergegeven welke elementen de basis vormen van een organisatie en welke
externe factoren en actoren impact hebben op de organisatie, de input van de organisatie
(middelen die er zijn om de output te genereren) en de output (producten en diensten) van
de organisatie. In het onderzoek ligt de focus op de elementen die de basis vormen van een
organisatie. Dit zijn: strategie, structuren, systemen, managementstijl, medewerkers en
cultuur. De missie beïnvloedt keuzes die gemaakt worden op de elementen van de organisatie. De missie zal ook worden besproken in dit onderzoek als onderdeel van organisatorische factoren. Ook de financiële input heeft enorme impact op de mate waarin de
organisatie collectieve belangenbehartiging kan doen. Dit zal worden meegenomen als
organisatorische factor in het onderzoek.

-

Missie: waarom bestaat de organisatie? Wat wil het bereiken?
Strategie: hoe is de missie vertaald in specifieke doelstellingen en manieren van
werken;
Structuur: formele en informele taakverdeling en coördinatie van activiteiten en
verantwoordelijkheden;
Systemen: interne processen voor het functioneren van de organisatie;
Medewerkers: alle activiteiten, regels en reglementen gericht op het motiveren
van medewerkers en ontwikkeling van capaciteit van medewerkers;
Managementstijl: hoe gedraagt management zich;
Cultuur: wat zijn de gedeelde normen en waarden van mensen binnen de
organisatie.
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DEEL 2: Bevindingen
1. Inleiding
Alle geïnterviewde organisaties doen aan collectieve belangenbehartiging. De mate waarin
varieert sterk. In dit onderzoek ligt de nadruk sterk op belemmeringen. Daardoor kan de
indruk ontstaan dat er weinig goed gaat. Dit is niet waar. Goede voorbeelden waarbij een deel
van de belemmering wordt weggenomen worden dan ook uitgelicht. Bovendien behalen
organisaties, vaak ondanks zeer weinig middelen, concrete resultaten met collectieve
belangenbehartiging. Dit kan potentieel leiden tot (potentieel) belangrijke veranderingen
voor de doelgroep.
Het is een kenmerk van een gezonde sector dat organisaties reflecteren en willen leren om
zichzelf te verbeteren. Dat gebeurt op de dienstverlening die ze doen. Deels mogelijk ook,
omdat de overheid als financier dat ook van hen eist (tot op zekere hoogte). Dit onderzoek
kan dan dienen als een reflectiemoment voor het werk op collectieve belangenbehartiging.
De bevindingen zouden dan ook moeten worden gezien als handvatten voor reflectie en
leren.
De verschillende onderdelen van Deel 1, met name context en theorie vormen de basis
waarop de bevindingen in dit deel kunnen worden geduid. De eerdergenoemde factoren die
collectieve belangenbehartiging beïnvloeden vormen de rode draad. Deze zullen in deze
volgorde worden behandeld.
- Onder organisatorische factoren worden behandeld:
o Belemmeringen binnen de organisatie (hoofdstuk 2);
o De positie en rol van ‘ervaringsdeskundigen’ (hoofdstuk 3), en
Gebrek aan samenwerking (hoofdstuk 4).
- Daarna volgen financiële factoren (hoofdstuk 5) en
- Institutionele factoren (hoofdstuk 6).

2. Belemmeringen binnen de organisatie
Binnen alle organisaties zitten tot op zekere hoogte belemmeringen voor effectieve
collectieve belangenbehartiging. Deze zijn het meest evident waar organisaties primair zijn
ingericht op dienstverlening. Dit betreft dus vooral organisaties die op gemeentelijk niveau
actief zijn. Daarvan zijn de meeste geheel ingericht op dienstverlening.
Organisaties erkennen het verschil tussen dienstverlening en collectieve belangenbehartiging
en realiseren zich grotendeels dat beide volstrekt andere werkmethoden zijn die een impact
zouden moeten hebben op de hele organisatie. Enkele organisaties zijn primair collectieve
belangenbehartiger. Deze opereren allemaal op nationaal niveau. De rest van de organisaties
is primair dienstverlener en opereren op gemeentelijk niveau.
De meeste organisaties in het veld zijn erg klein en moeten veel doen voor weinig geld. Dit
heeft duidelijk invloed op de capaciteit om collectieve belangenbehartiging te doen. Echter,
dit onderzoek kijkt naar wat er binnen de organisaties door henzelf wel gedaan zou kunnen
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worden om collectieve belangenbehartiging te kunnen doen. Dat wil niet zeggen dat alle
organisaties dit in dezelfde mate kunnen doen, maar wel dat, indien ze de keuze maken (en
het onderdeel van hun missie is) om collectieve belangenbehartiging te doen, daar tegenover
staat dat dit iets betekent voor de keuzes die je maakt in de organisaties en de allocatie van
de middelen daarin.
Om de informatie uit de interviews te duiden is de informatie getoetst aan basisvoorwaarden
voor effectieve collectieve belangenbehartiging en de elementen van een organisatie. De
volgende belemmeringen zijn het meest voorkomend:
- Geen borging in de organisatie middels missie en bestuur (hoofdstuk 2.1.);
- Het ontbreken van een bewuste beïnvloedingsstrategie (hoofdstuk 2.2.);
- Ontbreken van een structurele analyse van signalen op onderliggende systemische
problemen (hoofdstuk 2.3.);
- Gebrekkige rolverdeling binnen de organisatie (hoofdstuk 2.4.);
- Er zijn te weinig financiële middelen beschikbaar voor collectieve belangenbehartiging. De organisaties werven ook niet specifiek fondsen voor collectieve
belangenbehartiging (hoofdstuk 2.5.).

2.1.

Missie en bestuur

De meeste organisaties, met name op gemeentelijk niveau, doen primair aan dienstverlening.
In veel van deze organisaties staat collectieve belangenbehartiging wel in de missie, maar is
deze nauwelijks uitgewerkt. Ook worden bestuursleden vaak niet bewust gekozen omwille
van hun kennis en ervaring op collectieve belangenbehartiging. Expliciete aandacht in de
missie en betrokkenheid van bestuur zijn belangrijke voorwaarden voor duurzame structurele
aandacht voor collectieve belangenbehartiging.
De missie is vaak ook niet de reden om collectieve belangenbehartiging te doen. De
decentralisatie is voor de meeste organisaties de aftrap geweest van meer collectieve
belangenbehartiging en de noodzaak daartoe. Voor hen vormt de missie wel een rechtvaardiging om in te zetten op collectieve belangenbehartiging.
Er lijkt er een correlatie te zijn tussen de mate waarin bestuurders politiek actief zijn en de
mate waarin expliciet aandacht is voor collectieve belangenbehartiging. Deze aandacht in het
bestuur kan medewerkers motiveren om meer aandacht te besteden aan collectieve
belangenbehartiging. Het kan de persoon die collectieve belangenbehartiging doet in een
organisatie ook voorzien van de noodzakelijke rugdekking (Arvidson, 2018). Bovendien
kunnen zij hun netwerk en capaciteiten inzetten voor collectieve belangenbehartiging.
Bij de meeste organisaties is aandacht voor collectieve belangenbehartiging in het bestuur
toevallig. Dit zorgt ervoor dat aandacht voor collectieve belangenbehartiging tijdelijk kan zijn.
Dat is zeker het geval wanneer collectieve belangenbehartiging niet in de missie staat of
expliciet is uitgewerkt. In sommige organisaties worden bestuursleden bewust geworven
omwille van hun ervaring op collectieve belangenbehartiging.
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Good practices
- Er zijn meerdere organisaties die collectieve belangenbehartiging expliciet in het
functieprofiel van bestuurders zetten, door bijvoorbeeld iemand te vragen met
ervaring in de politiek;
- Een organisatie die de structuur van de organisatie heeft opgezet langs de lijnen
van de missie. In die missie staan individuele en collectieve belangenbehartiging.
De organisatie heeft daardoor een collectieve belangenbehartigingspoot en een
individuele belangenbehartigingspoot. Dit leidt er in ieder geval toe dat er apart en
expliciet aandacht is voor collectieve belangenbehartiging.

2.2.

Ontbreken van een strategie als basis voor collectieve belangenbehartiging

Bij de meeste organisaties ontbreekt een (lange termijn) strategie als basis voor collectieve
belangenbehartiging. Het ontbreken van een strategie heeft als effect dat organisaties veelal
reactief werken en geen bewuste keuzes lijken te maken over de thema’s waar ze op inzetten
(en waar ze niet op inzetten). Beperkte middelen en tijd worden hierdoor minder effectief
ingezet. Bovendien heeft het ontbreken van een strategie impact op andere onderdelen van
de organisatie.
De meeste organisaties die actief zijn op gemeentelijk niveau hebben geen bewust
uitgewerkte lange termijn beïnvloedingsstrategie met specifieke doelstellingen. Men
reageert voornamelijk op thema’s die uit de context komen (doelgroep en gemeente). Het
belang van een thema wordt niet afgewogen aan een van tevoren bepaalde lange termijn
doelstelling. Wanneer een thema wordt geïdentificeerd is de reflex om vooral direct concrete
oplossingen te zoeken. De gekozen strategie lijkt in hoge mate intuïtief. Meerdere
geïnterviewden gaven aan dat vervolgacties zijn uitgestippeld in hun hoofd, omdat ze de
enige zijn die hier echt mee bezig zijn. Sparren met collega’s is vaak ad-hoc en informeel.
Anderen geven aan dat ze geen tijd hebben om echt na te gaan denken over strategie. De
collectieve belangenbehartiging leunt vervolgens voornamelijk op contacten met
ambtenaren, de wethouder en raadsleden. De meeste thema’s zitten in het sociaal domein.
Collectieve belangenbehartiging wordt veelal gedaan met een soort dienstverlenersreflex:
reageren, snel, oplossingsgericht en dienstbaar ten opzichte van de meest acute problemen
van de doelgroep. In enkele interviews werd ook aangegeven dat men dat het liefste doet.
Men besteed het liefst niet te veel tijd aan overleggen en dergelijke. De meeste aandacht in
de collectieve belangenbehartiging lijkt dan ook uit te gaan naar uitvoeringsproblemen. Er is
minder aandacht voor onderliggende structurele problemen (mede in beleid en wetgeving).
Is er wel betrokkenheid bij een beleidsproces of wetgevingsproces dan is dit vaak reactief.
Dat wil zeggen dat veelal gewacht wordt op uitnodigingen voor input vanuit de overheid.
Enkele activiteiten hebben een bredere boodschap waarbij ook aandacht lijkt te worden
gevraagd voor meer structurele problemen en grondoorzaken. Zo is een sleep-in
georganiseerd bij de Stopera en meerdere demonstraties in Den Haag bij het Parlement.
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Hierin werd in bredere zin aandacht gevraagd voor de daklozenproblematiek. De concrete
oplossingen die vervolgens door de organisaties aangedragen worden zitten ook bij die
activiteiten echter wel weer op meer acute problemen, zoals meer opvangplekken. De mate
waarin doorgepakt wordt op het resultaat van zo’n actie lijkt beperkt. De actie lijkt daarmee
soms een doel op zich.
Een deel van de organisaties geeft aan wel langere termijn doelstellingen te hebben
(‘iedereen een eigen thuis’ en ‘verminderen en voorkomen dakloosheid’). Alleen is niet
duidelijk hoe de collectieve belangenbehartiging veelal op ad-hoc thema’s in het sociaal
domein bijdraagt aan een langere termijn doelstelling of visie, zoals ‘iedereen een eigen thuis’
of ‘verminderen en voorkomen dakloosheid’.
De mate waarin de resultaten van de collectieve behartiging vervolgens leiden tot concrete
verbeteringen voor de doelgroep is onduidelijk. Er is geen enkele organisatie die een actief
monitoring- en evaluatiesysteem heeft op collectieve belangenbehartiging. Dat resultaten
positief zijn (of geen effect hebben) wordt impliciet uit de dienstverlening gehaald (nieuwe
signalen of juist niet). Er lijkt relatief weinig te worden gereflecteerd op activiteiten en het
succes (of niet) ervan wordt niet getoetst aan langere termijn doelstellingen aangezien deze
veelal ontbreken. Dat wil dus niet zeggen dat er geen resultaten worden behaald. Wel dat het
niet duidelijk is wat die resultaten dan zijn, en in welke mate bepaalde acties wel of niet
bijgedragen hebben aan die resultaten. Naast een gebrek aan monitoring en evaluatie (of
reflectie) speelt hierbij ook het gebrek aan doelstellingen uiteraard mee. Als je geen concrete
doelstellingen formuleert is het bijzonder lastig om achteraf na te gaan of je die hebt behaald.
Een kanttekening hierbij is dat een deel van de organisaties aan geeft bovenal met agendering
van de problematiek bezig te zijn. Dat is een legitiem doel op zich. De vraag of organisaties
daar dan aan hebben bijgedragen en wat die agendering concreet oplevert is lastig te
beantwoorden. Dat heeft te maken met de onvoorspelbaarheid van collectieve
belangenbehartiging. Soms kun je ergens hard aan werken en pas vijf jaar later een resultaat
zien. Het heeft echter ook te maken met het ontbreken aan doelstellingen, een strategie en
reflectie daarop.
Bovenstaande geldt in zekere mate ook voor de organisaties die op nationaal niveau
collectieve belangenbehartiging doen. Twee van hen hebben echter wel expliciete lange
termijn doelstellingen, keuzes op thema’s waar ze wel en niet op inzetten, en een strategie.
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Good practices
- Meerdere organisaties hebben collectieve belangenbehartiging expliciet gemaakt
in hun strategisch plan of jaarplan of meerjarenplan;
- In een van de grote organisaties is een verandertheorie gemaakt waaruit lange
termijn doelstellingen zijn gedistilleerd. Dit zijn de prioritaire thema’s. De andere
thema’s die relevant zijn, maar niet als prioritair zijn aangeduid worden
‘gemanaged’. Dat wil zeggen dat relevante ontwikkelingen worden gevolgd en
alleen wanneer dat echt nodig is eventuele actie wordt ondernomen;
- Een drietal organisaties is bezig een samenwerkingsverband op te zetten, Een doel
is het verbeteren van de dienstverlening en vanaf de start van het samenwerkingsverband ook, expliciet, het verbeteren van de collectieve belangenbehartiging. In discussies hierover wordt expliciet nagedacht over wat dit betekent
voor het samenwerkingsverband.
- Een van de organisaties maakt bewust een keuze voor een thema waar ze
collectieve belangenbehartiging en welke doelstelling ze daarmee beogen. Ze
maakt de keuze op basis van een toets waarbij gekeken wordt naar welke
doelgroep tussen wal en schip valt en wiens belangen niet of nauwelijks door
anderen worden behartigd.

2.3.

Informatieprocessen

Alle organisaties hebben toegang tot heel veel waardevolle informatie voor de collectieve
belangenbehartiging. Deze informatie ontvangen ze als ‘signalen’ van cliënten/leden in de
dienstverlening. De signalen worden weliswaar gebruikt als basis van collectieve
belangenbehartiging, maar de mate waarin ze geanalyseerd worden varieert. Veelal worden
de signalen niet verbonden aan een analyse van meer structurele (grond)oorzaken voor
(dreigende) dakloosheid. Informatie is een belangrijke basis voor effectieve collectieve
belangenbehartiging. Het versterkt geloofwaardigheid en ondersteunt de strategie.
Gebrekkige registratie en analyse van de informatie kunnen de geloofwaardigheid aan tasten.
In meerdere organisaties worden signalen niet geregistreerd. Een persoon ontvangt signalen
en legt verbanden. Organisaties die signalen wel registreren doen dit voor de dienstverlening
en deels vanwege rapportageverplichtingen aan de gemeente. In de meeste organisaties
worden rode draden dan nog altijd intuïtief door een persoon ontdekt. In een aantal
organisaties worden signalen meer formeel in overleggen besproken. In die gevallen wordt
expliciet gevraagd naar rode draden. In een enkele organisatie zit hier een expliciet systeem
achter. De geïdentificeerde rode draden vormen, bij gebrek aan lange termijn doelstellingen,
vervolgens de basis voor collectieve belangenbehartiging. Dit bestendigt daarmee de ad-hoc
collectieve belangenbehartiging.
In bijna alle organisaties ontbreekt een vervolganalyse van de signalen. Zo’n analyse zou de
basis moeten vormen van een bredere contextanalyse. In dat geval wordt informatie
bijvoorbeeld gekoppeld aan wet- en regelgeving of beleid. In twee interviews werd
aangegeven dat dit te maken heeft met een gebrek aan kennis op bijvoorbeeld wet- en
regelgeving. In een aantal interviews lag de oorzaak in kaders die gesteld worden door het
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Rijk. De gemeentelijke organisaties vinden dat ze daar niets aan kunnen doen. Of ze willen er
niks mee te maken hebben (“Den Haag is ver weg en daar verandert toch nooit iets”). In drie
interviews werd ook expliciet de link gelegd met de hierboven genoemde dienstverlenersreflex. Als dienstverlener wil men het probleem zo snel mogelijk oplossen en niet eindeloos
praten en analyseren.
Doordat de informatie vaak niet wordt geregistreerd of uitsluitend voor dienstverleningsdoelstellingen, is het lastig informatie op te roepen voor collectieve belangenbehartiging. In
de interviews gaven meerdere organisaties aan dat ze veelal vanuit een paar signalen op pad
gaan om verandering te bewerkstelligen. De contacten bij de overheid vragen vaak ook niet
naar meer informatie of data (hoeveel mensen betreft het? Wie zijn deze mensen? Etc.…).
Dat lijkt deels te maken te hebben met de geloofwaardigheid van de belangenbehartiger. Ook
het feit dat veel van de onderwerpen spelen in de uitvoering speelt mee. Wanneer overheden
zelf om informatie vragen zijn veel organisaties niet in staat snel goede informatie te leveren.
Met goede informatie wordt bedoeld, informatie die verder gaat dan opsomming van
individuele casuïstiek. Zeker bij meer systemische verandering is het belang van goede onderbouwing cruciaal, omdat men grotere veranderingen teweeg wil brengen en de belangen
groter zijn.
Bovendien wreekt zich het feit dat veel organisaties vooral opereren binnen de context van
het sociaal domein. Er lijkt nauwelijks te worden doorgevraagd bij signalen over (grond)
oorzaken en structurele problemen buiten het sociaal domein. Doorgaans is de gesprekspartner binnen de gemeente ook actief binnen het sociaal domein. Ook dit zorgt voor een
gebrekkige vervolganalyse en bestendigd de focus op uitvoering in het sociaal domein.
In twee organisaties worden signalen expliciet opgehaald en geregistreerd met een collectief
belangenbehartigingsdoel. Die organisaties hebben ook lange termijn doelstellingen en een
bewuste collectieve belangenbehartigingsstrategie. Eén organisatie is voornemens dit te
doen in een lopend project met leden om van daaruit langere termijn doelstellingen en een
strategie te formuleren. De correlatie tussen een bewuste en expliciete collectieve belangenbehartigingsstrategie en kwalitatief hoogstaande registratie en analyse van signalen is
duidelijk.
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Good practices
- In een organisatie worden signalen samengebracht in een Word Cloud. In
tweewekelijkse overleggen met medewerkers die de dienstverlening doen wordt
gekeken naar de meest voorkomende woorden en nagegaan of hier meer
structurele problemen onder liggen waar collectieve belangenbehartiging op
gedaan moet worden. Per kwartaal wordt in een apart overleg aandacht besteed
aan trends die uit de signalen voortkomen;
- Een organisatie huurt expliciet kennis in op wet- en regelgeving omtrent schulden
en wil dit op dakloosheid gaan doen;
- Een samenwerkingsverband van organisaties heeft een gezamenlijk registratiesysteem. Nu bedoelt voor individuele belangenbehartiging, maar met potentie om
ingezet te worden voor collectieve belangenbehartiging;
- In een van de grotere organisaties sluit de public affairs manager aan bij verschillende overleggen om signalen op te pikken. Ook worden enkele overlegstructuren opgezet specifiek vanuit het doel om ervoor te zorgen dat specifieke
kennis en vaardigheden binnen de organisatie bijdragen aan collectieve belangenbehartiging;
- Een hulpverlenersorganisatie ‘overhandigd’ signalen aan een andere organisatie in
hun netwerk, zodat zij de analyses kunnen toepassen die nodig zijn om collectieve
behartiging te doen.
-

2.4.

Medewerkers, managementstijl en cultuur

Collectieve belangenbehartiging gebeurt vaak door een medewerker die dit naast dienstverlening doet en vanuit een eigen motivatie. De rest van de organisatie is nauwelijks
betrokken bij collectieve belangenbehartiging. De meeste organisaties op gemeenteniveau
zijn primair dienstverleners. Daar richten ze grotendeels hun aannamebeleid op.
In drie van de nationaal opererende organisaties zijn meerdere medewerkers ook expliciet,
en bijna volledig, gericht op collectieve belangenbehartiging. Voor hen collectieve belangenbehartiging dan ook hun primaire taak.
Op gemeentelijk niveau wordt vooral primair aan dienstverlening gedaan. Bij zes organisaties
is collectieve belangenbehartiging onderdeel van werkzaamheden van meerdere personen.
Bij acht organisaties wordt de collectieve belangenbehartiging door één persoon gedaan. In
veel gevallen wordt collectieve belangenbehartiging door die medewerkers, erbij gedaan,
naast dienstverlening. Persoonlijke motivatie en interesse spelen hierin een grote rol (en dus
niet een organisatorische keuze, zoals ook duidelijk naar voren komt onder 2.1: Missie en
bestuur, bijvoorbeeld).
In de acht organisaties waar één persoon het erbij doet, en een deel van de zes organisaties
waar het iets breder belegd is, wordt de rest van de organisatie alleen ingeschakeld op het

37

moment dat specifieke informatie nodig is, zonder dat per se duidelijk is voor hen dat ze
bijdragen aan collectieve belangenbehartiging.
In drie organisaties die primair aan dienstverlening doen wordt in het aannamebeleid
rekening expliciet rekening gehouden met de rol van medewerkers in collectieve belangenbehartiging. Dit wordt vermeld in het functieprofiel waarna die medewerkers ook een rol
hebben in collectieve belangenbehartiging.
In veel organisaties werken vrijwilligers, waaronder veel ‘ervaringsdeskundigen’. De doorloop
onder die groep is dikwijls groot hetgeen belangenbehartiging niet bevordert. Het bevordert
ook niet direct de inbedding ervan in de organisatie.
Zeker voor kleinere organisaties, zoals de meeste organisaties die geïnterviewd zijn, lijkt het
een belasting om iedereen naast de dienstverleningstaak ook een collectieve belangenbehartigingstaak te geven. Dit is ook in lijn met resultaten uit andere onderzoeken (Mosley,
2013). Het is echter een misvatting te denken dat een dienstverlener ook een collectief
belangenbehartiger moet zijn. Sterker nog een dienstverlener heeft simpelweg andere
kwaliteiten en capaciteiten dan een collectief belangenbehartiger. Dit werd ook duidelijk in
meerdere interviews. De dienstverlener is typisch iemand die een snelle oplossing voor een
probleem wil en liefst zo snel mogelijk effect wil zien (in plaats van ‘eindeloze overleggen’ te
moeten bijwonen). Bovendien leidt dienstverlening tot druk en stress. Vaak is er helemaal
geen ‘ruimte’ om ook ‘even te reflecteren’ op de informatie die men krijgt en deze ‘even te
analyseren’.
De vraag die gesteld zou moeten worden is: welke rol kan eenieder binnen de organisatie
spelen in collectieve belangenbehartiging? Wat draagt eenieder bij aan collectieve belangenbehartiging? Door hier expliciet discussie over te voeren en dit vast te leggen wordt collectieve belangenbehartiging een integraal onderdeel van de cultuur binnen de organisatie. Dit
gebeurt in enkele organisaties. Wat ook kan helpen is het besef dat collectieve belangenbehartiging onderdeel is van het takenpakket dat hoort bij onafhankelijke cliëntondersteuning. Hiermee wordt de verbinding tussen de dienstverlening en de collectieve
belangenbehartiging beter gelegd. Dat laatste zou ook kunnen zorgen voor iets meer
financiële middelen voor collectieve belangenbehartiging (zie hieronder).
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Good practices
- In een organisatie is een aparte overlegstructuur opgezet expliciet gericht op het
bekijken van signalen uit de dienstverlening voor collectieve belangenbehartiging.
De medewerkers die de dienstverlening doen weten dat de signalen ook op die
manier worden gebruikt. Ze kunnen zelfs live signalen doorgeven wanneer ze het
idee hebbend at dit relevant kan zijn. In die organisatie is ook een duidelijke
rolverdeling t.a.v. de aan te spreken ambtenaren en politici. Des te hoger en zichtbaarder moet worden ingestoken des hoger de medewerker in de hiërarchie zit;
- In een organisatie is expliciet een onderverdeling gemaakt tussen dienstverlening
(individuele belangenbehartiging) en collectieve belangenbehartiging.
- In een van de organisaties is collectieve belangenbehartiging expliciet onderdeel
van het werk van managers. Van hen wordt verwacht dat ze in relevante netwerken
zitten;
- In een van de organisaties is collectieve belangenbehartiging een expliciet onderdeel van alle functieprofielen.
-

2.5.

Financiële middelen

Een groot deel van de geïnterviewden geeft aan dat gebrek aan financiële middelen een
belemmering vormt voor effectieve collectieve belangenbehartiging. Dat geldt zeker voor
belangenbehartigers op gemeentelijk niveau. Zij geven over het algemeen aan geen
specifieke middelen voor collectieve belangenbehartiging te hebben. Kenmerkend voor hen
is dat financiering vanuit de overheid vaak uitsluitend gericht is op dienstverlening en ze
daarop worden afgerekend (Eisenberg, 2000). De meeste organisaties werven ook niet
expliciet voor collectieve belangenbehartiging.
Meerdere keren werd aangegeven dat dat er ook heel weinig geld beschikbaar wordt gesteld
voor collectieve belangenbehartiging, of onderdelen daarvan zoals vertegenwoordiging en
participatie in (beleids)processen. Het wordt er dan ook vaak bij gedaan, deels vanuit
overheadkosten. Het feit dat participeren in beleidsprocessen lastig te financieren is, is een
apart probleem. De overheid moet participatie in deze processen mogelijk maken, onder
andere door ruimhartige financiering ervan. Participatie is geen eenrichtingsverkeer en niet
gratis.
Leidt meer geld dan ook tot betere collectieve belangenbehartiging? Enkele organisaties
krijgen ad-hoc projectgelden voor onderdelen van collectieve belangenbehartiging. Dan
wordt er bijvoorbeeld een onderzoek, een reeks activiteiten op een heel specifiek thema
gefinancierd, of gedeeltelijk kosten gedekt om ergens te kunnen participeren. Dit leidt niet
tot betere collectieve belangenbehartiging en zeker niet tot duurzame verankering ervan in
organisaties. Reden hiervoor is dat er aan bovenstaande organisatorische factoren niet of
nauwelijks wordt gewerkt.
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Collectieve belangenbehartiging behoeft meer structurele aparte financiering. Veel van de
bovenstaande elementen dienen versterkt te worden en daar zijn kosten aan verbonden. Het
is de vraag of veel van de organisaties hier voldoende duidelijkheid over hebben. Daarnaast
lijken er (nog) zeer weinig financiers die organisaties op deze manier willen versterken. Een
euvel is dat het duurzaam versterken van organisaties om collectieve belangenbehartiging te
doen niet per se leidt tot concrete zichtbare resultaten (waar ene financier vervolgens
bijvoorbeeld zijn logo op kan zetten).
Een mogelijke gedeeltelijke oplossing voor gebrek aan financiering kan gevonden worden in
het apart weg zetten van gelden ten behoeve van onafhankelijke cliëntondersteuning voor
collectieve belangenbehartiging. Formeel gezien zou collectieve belangenbehartiging gezien
kunnen worden als onderdeel van onafhankelijke cliëntondersteuning. De mate waarin dit
betekent dat ook financiering vanuit onafhankelijke cliëntondersteuning kan worden besteed
aan collectieve belangenbehartiging lijkt afhankelijk van gemeentelijke regels en/of
interpretaties.

Good practice
- Meerdere organisaties werven expliciet voor collectieve belangenbehartiging.
- Meerdere organisaties gebruiken financiering ten behoeve van onafhankelijke
cliëntondersteuning om collectieve belangenbehartiging te financieren.

3. De rol van ‘ervaringsdeskundigen’
De rol en positie van ‘ervaringsdeskundigen’ is belangrijk voor effectieve collectieve
belangenbehartiging. In dit hoofdstuk komen de volgende belemmeringen voor effectieve
collectieve belangenbehartiging aan de orde:
- ‘Ervaringsdeskundigen’ spelen een zeer beperkte rol spelen in collectieve belangenbehartiging (hoofdstuk 3.1.)
- Die rol kan leiden tot individuele ‘empowerment’, maar er wordt nauwelijks aan
collectieve ‘empowerment’ gewerkt (hoofdstuk 3.2.);
- Er is onduidelijkheid, misschien onenigheid, over de rolverdeling tussen ‘ervaringsdeskundige’ collectieve belangenbehartigers en andere professionals (hoofdstuk 3.3.).

3.1.

De rol van ervaringsdeskundigen in collectieve belangenbehartiging

De meeste collectieve belangenbehartiging wordt voor de doelgroep gedaan. De positie van
‘ervaringsdeskundigen’ in collectieve behartiging op (dreigende) dakloosheid is beperkt. Het
aantal organisaties dat volledig geleid wordt door ervaringsdeskundigen is zeer beperkt. Wel
zijn er in meerdere organisaties ‘ervaringsdeskundigen’ in dienst, als betaalde kracht of vrijwilliger. In de meeste gevallen wordt het grootste deel van de collectieve belangenbehartiging gedaan door ‘niet-ervaringsdeskundigen’. In die gevallen worden ‘ervaringsdeskundigen’ wel (in toenemende mate) betrokken bij collectieve belangenbehartiging. De
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rol van ‘ervaringsdeskundigen’ beperkt zich dan vaak tot het vertellen van een verhaal. De
impact van het verhaal lijkt vaak beperkt. De inzet op ‘empowerment’ beperkt zich
grotendeels tot individuele empowerment. Er is nauwelijks sprake van meer collectieve
empowerment. De activiteiten gericht op ‘ervaringsdeskundigen’ dragen daardoor onvoldoende bij aan het vergroten van de machtspositie van de doelgroep. De beperkte rol van de
doelgroep of achterban in collectieve belangenbehartiging houdt risico’s in voor de
legitimiteit van de organisaties.
Inzet verhaal ervaringsdeskundigen
De inzet van de ‘ervaringsdeskundige’ beperkt zich vaak tot het vertellen van zijn/haar
verhaal. Dit vindt veelal plaats in zogenaamde ‘closed spaces’. Dit zijn ruimtes waarbij
beleidsbepalers alles bepalen (de plek, het tijdstip, de agenda, wat er met de informatie
gebeurt etc.…). In deze ‘closed spaces’ is het risico op ‘tokenism’ groot. Er wordt dan
legitimiteit verleend aan het overleg vanwege het verhaal of de aanwezigheid van de
‘ervaringsdeskundige’. Terwijl het verhaal niet echt impact heeft op het verdere verloop van
het overleg en opvolging daarvan. Het is mede aan de organisaties die ervaringsdeskundigen
meenemen om te bepalen hoe groot dit risico is (Badran, 2020).
Uit de interviews blijkt dat enkele organisaties zich bewust zijn van dit risico. Het wordt,
echter, niet duidelijk welke acties worden ondernomen om dit probleem aan te pakken. Eén
organisatie geeft aan dat men bewust uitsluitend mensen mee neemt die ‘herstelt’ zijn,
omdat mensen die middenin de problemen zitten daar zelf ook minder bewust over kunnen
praten en minder afstand kunnen nemen van het verhaal. Een andere organisatie geeft aan
te weten wanneer ‘tokenism’ op de loer ligt en weegt heel bewust af in welke mate dat een
groter doel kan dienen. Een andere organisatie geeft aan bewust niet te interveniëren in het
verhaal en de manier waarop deze vorm krijgt. Op deze manier willen ze beleidsbepalers
confronteren met de taal van de straat en de woede en frustratie die daar heerst.
Verhalen kunnen ook plaats vinden in ‘open spaces’. Deze ruimtes worden door de
organisaties zelf gecreëerd. Beleidsbepalers worden er, als het ware, in uitgenodigd (Ponzoni
et al., 2020; Badran, 2020). Er zijn enkele voorbeelden van deze ‘open spaces’. In deze ruimte
is het verhaal uitgangspunt. Van daaruit wordt een bredere problematiek belicht. In de
voorbereiding wordt stil gestaan bij de voorwaarden waaronder het verhaal het grootste
impact krijgt (Jones en Crow, 2018; Rabbae en Visser, 2019; Kovács, 2019). De manier waarop
het verhaal vervolgens wordt ‘gebruikt’ en de verdere inzet van de ‘ervaringsdeskundigen’
verschilt per organisatie. Ook in deze ‘open spaces’ is er een risico op een zekere mate van
‘tokenism’. Dat kan doordat het verhaal onvoldoende naar een bredere problematiek
toewerkt of onduidelijk is welke vervolgstappen worden genomen. Beleidsbepalers kunnen
dan inzoomen op de individuele problematiek zonder over de grondoorzaken te spreken. Ze
kunnen ook een ‘open space’ onderdeel maken van meer formele overlegstructuren. Wat
eerst een zelfgecreëerde ruimte was, wordt dan plots een gesloten ruimte.
Een onderliggend probleem bij de inzet van ervaringsdeskundigen is het stigma dat rust op
dakloosheid en dakloze mensen. Meerdere keren is aangegeven dat ‘ervaringsdeskundigen’
simpelweg niet altijd als volwaardige (gespreks)partners worden gezien door beleidsbepalers.
‘Tokenism’ bestendigt het stigma. Ook daarom is het belangrijk hier extra alert op te zijn.
Betekenisvolle participatie van ‘ervaringsdeskundigen’ in beleidsprocessen is dan ook een
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legitiem doel op zich in collectieve belangenbehartiging. Het draagt bij aan destigmatiseren,
alsook aan ‘empowerment’ (zie hieronder).

Good practice
- Een organisatie heeft samen met een deel van de cliëntenraad bijeenkomsten
georganiseerd voorafgaande aan de gemeenteraadsverkiezingen. Vanuit verhalen
werden de mensen die zich verkiesbaar hadden gesteld bewust gemaakt van de
problematiek. Daarna volgde (in meerdere gesprekken) concrete vragen over wat
dit zou moeten betekenen voor beleid, wetgeving en uitvoering daarvan. Dat heeft
niet direct iets veranderd, maar gaf gelegenheid om later terug te komen op de
toen gedane beloften;
- Een organisatie organiseert rondetafels voor beleidsbepalers. De zelf gecreëerde
ruimte biedt de gelegenheid om de dialoog tussen ‘ervaringsdeskundigen’, hulpverleners, eventueel andere belangenbehartigers, en beleidsbepalers, aan te gaan.
De ervaringen van ‘ervaringsdeskundigen vormen de basis.
- Meerdere organisaties in meerdere gemeenten organiseren (structureel) ontmoetingen tussen ‘ervaringsdeskundigen’ en ambtenaren en/of wethouder en
raadsleden. Deze zelfgecreëerde ruimte kan effectief bijdragen aan collectieve
belangenbehartiging indien de risico’s op ‘tokenism’ en de noodzakelijke vereisten
voor ene effectieve ‘open space’ continu mee worden genomen.

‘Empowerment’ als doel en onderdeel van proces
De meeste ‘empowerment’ van ‘ervaringsdeskundigen’ is gericht op het individu. Meestal het
vergroten van het zelfvertrouwen om het verhaal te vertellen. Er is weinig structurele
aandacht voor de stappen richting meer collectieve empowerment gericht op het versterken
van de machtspositie van de doelgroep. Dit is echter wel een doel van collectieve
belangenbehartiging. Het vergroten van de machtspositie van de doelgroep kan door
collectieve belangenbehartiging voor, met en door de groep te doen. De crux is het betrekken
van de doelgroep bij de collectieve belangenbehartigingsstrategie.
Individuele ‘empowerment’ gebeurt door het ondersteunen van een ‘ervaringsdeskundige’
bij het vertellen van het verhaal. Dit gebeurt in verschillende mate en op verschillende
manieren. Veel organisaties doen dit door de ‘ervaringsdeskundige’ in min of meerdere mate
begeleiden in het doen van het verhaal. Ook zijn er enkele organisaties die educatie- en
bewustwordingsprojecten hebben binnen het onderwijs. Organisatie beschouwen deze
onderwijsprojecten onterecht niet als een activiteit ten behoeve van collectieve belangenbehartiging. Onterecht, omdat de ‘ervaringsdeskundige centraal staat en de projecten
middels de inzet van de ‘ervaringsdeskundige’ bijdraagt aan ‘empowerment’ en destigmatisering.
De geboden ondersteuning is gericht op het vergroten van zelfvertrouwen. Dit is een
belangrijke stap in ‘empowerment’ (Miller et al., 2006; Van Regenmortel, 2009). Daar lijkt het
vaak te stoppen. Er worden daardoor nauwelijks stappen gezet richting collectieve
‘empowerment’. Stappen zouden als doel moeten hebben de versterking van een collectief
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om zich georganiseerd uit te spreken voor rechten van zichzelf en anderen in hun situatie
(Boumans, 2012; Kaulingfreks, 2019; Wissink 2021). Het is niet voor niks dat de term
‘empowerment’ nauw verbonden is met sociale bewegingen zoals de vrouwenbeweging en
de burgerrechtenbeweging. Die vorm van empowerment vergt ook een andere manier van
werken.
De doelgroep is ook moeilijk te betrekken bij meer collectieve empowerment. Een deel van
de doelgroep kampt met trauma’s, psychische problemen en/of verslavingen. Daardoor zijn
ze soms tijdelijk niet inzetbaar en moet er een andere inzet gepleegd worden om hen uit een
dal te halen. Daarnaast is slechts een zeer beperkt deel van de doelgroep altijd dakloos. Dit
onderscheidt hen van bijvoorbeeld de beweging rondom mensen met een beperking. De
leden hebben altijd een beperking en zijn dus potentieel altijd betrokken bij zo’n beweging.
Dakloze mensen, eens dat ze uit dakloosheid zijn, wensen juist vaak niet te worden betrokken
bij een beweging rondom dakloze mensen. Ze wensen afscheid te nemen van die fase van
hun leven.
De organisaties die vanuit ‘cliënten’ georganiseerd zijn en daarvanuit collectieve belangenbehartiging doen, hebben te kampen met grote capaciteitsproblemen. De cliëntenorganisatie
Werkplaats COMO wordt niet structureel ondersteund en heeft moeite zichzelf te
organiseren. Cliëntenraden waarmee is gesproken spreken van uitdagingen met betrekking
tot de capaciteit binnen de raden om collectieve belangen te behartigen. De mate waarin de
zorgverlener hier faciliterend in werkt is wisselend.
De nadruk op individuele empowerment past binnen de Nederlandse beleids-, en maatschappelijke, context. Daarin wordt het probleem van dakloosheid veelal gereduceerd tot een
individueel probleem. De dakloze persoon is een ‘cliënt’ die ‘geactiveerd’ moet worden om
te kunnen ‘herstellen’ en ‘zelfstandig’ te kunnen ‘participeren’. Dat is waar ‘empowerment’
zich dan op richt. ‘Zelfredzaamheid’ en ‘empowerment’ zijn daarin vaak met elkaar verbonden. Hierdoor lijkt ‘empowerment’ vooral samen te vallen met overheidsbeleid (Boumans
2012).
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Good practices
- Op individuele empowerment zijn meerdere organisaties die capaciteitsversterkingstrajecten hebben om ervoor te zorgen dat ervaringsdeskundigen het
zelfvertrouwen hebben om hun verhaal op een goede constructieve manier
kunnen doen;
- Een organisatie heeft een ‘kerngroep’ van mensen ‘ervaringsdeskundigen’ tot
ambassadeurs gemaakt.
- Een organisatie financiert de opleiding ‘ervaringsdeskundige’ voor ‘cliënten’, zodat
deze daarna een rol kan spelen in het ontwikkelen, monitoren en evalueren van
beleid van die organisatie.
- Een van de cliëntenraden gaf aan dat ze optimaal gebruik maken van de specifieke
kwaliteiten van leden en het netwerk. Zo is een persoon juridisch onderlegd en
houdt erg van het doorpluizen van juridische teksten.
- Een organisatie zet vooral voormalig dakloze mensen in. Hiervoor hebben ze een
drietal ambassadeurs waar ze altijd op kunnen bouwen env ertrouwen.

Legitimiteit en achterban
De meeste organisaties hebben geen regulier overleg met de achterban. De legitimiteit die
organisaties genieten om voor de doelgroep te spreken wordt dus niet altijd expliciet
verleend door diezelfde achterban. Dit lijkt nog niet een belemmering, maar zodra de
belangenbehartiging zichtbaarder wordt en tegen gevestigde belangen vecht, kan dit een
probleem vormen.
Minder dan de helft van de organisaties die collectieve belangenbehartiging voor de
doelgroep doet, betrekt die achterban actief bij besluiten omtrent de inzet. Slechts één
organisatie heeft collectieve belangenbehartiging expliciet op de agenda van een regulier
overleg met de achterban. De rest van de organisaties bespreekt het onregelmatig in min of
meer formele overlegstructuren. De inzet varieert dan van puur informerend tot vragen om
input.
Bij zorgverleners zou de cliëntenraad een belangrijke partner kunnen zijn om collectieve
belangenbehartiging te toetsen, met name waar deze zich primair richt op het
organisatiebelang. Dit lijkt nu onvoldoende te gebeuren. Het valt niet binnen dit onderzoek
om de achterliggende redenen hier verder voor uit werken (positie cliëntenraad in
organisatie, capaciteit leden, verhouding met bestuur etc.…).
Zowel belangenbehartigers, als cliëntenraden, geven aan dat het betrekken van de achterban
bij collectieve belangenbehartiging een uitdaging is. Dat heeft te maken met het type
achterban. Veel (dreigend) dakloze mensen vallen met enige regelmaat uit en dreigen buiten
beeld te raken (of kunnen zich niet inzetten voor de organisatie) vanwege fysieke, financiële
of psychische problematiek. Voormalig dakloze mensen willen vaak liever hun dakloosheid
achter zich laten. Voor cliëntenraden is extra-muralisering van de zorg een extra probleem,
omdat mensen die zelfstandig wonen moeilijk te bereiken zijn voor hen.
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Good practices
- Een van organisaties heeft een tweewekelijks overleg met de achterban. Elke vier
weken staat collectieve belangenbehartiging op de agenda. Het streven is om
ervoor te zorgen dat de collectieve belangenbehartigers, waaronder de directeur,
daarbij aanwezig zijn;
- Een van de opvangorganisaties heeft kwartaaloverleg met de cliëntenraad, vraagt
actief om advies van de cliëntenraad (ook waar dat wettelijk niet verplicht is) en
ondersteunt de cliëntenraad zoveel mogelijk om hun capaciteit te versterken. Er
wordt actief gestuurd op een onderbouwd tegengeluid;
- Een van de organisaties is bezig om een ‘raad’ op te zetten met (voormalig)
gebruikers van voorzieningen, onder andere om relevante input te geven over
nationale belangenbehartiging;
- In Coronatijd is het contact met de achterban extra moeilijk. In een van de
opvangorganisaties is een cliëntenraad bezig met het digitaal bezoeken van
opvanglocaties. Dat betekent dat ze tweewekelijks overleg hebben, via een
videoverbinding, met cliënten en een locatiemanager om na te gaan wat er speelt.

3.2.

Ervaringsdeskundigen versus professionals?

In enkele interviews werd duidelijk dat er verschillen zijn in zienswijzen over wie, en in welke
mate, collectieve belangenbehartiging mag doen. Er lijkt een soort tweedeling tussen
‘ervaringsdeskundigen’ en andere professionals. Waarbij ‘ervaringsdeskundigen’ zichzelf
lijken te beschouwen als de enige legitieme actoren op collectieve belangenbehartiging. De
niet-ervaringsdeskundige professional heeft daarbij de indruk het gesprek over collectieve
belangenbehartiging minder makkelijk aan te kunnen gaan. Dit lijkt een belemmering te
vormen voor effectieve structurele samenwerking.
Het spanningsveld tussen de ervaringsdeskundigen en professionals in collectieve belangenbehartiging is niet uniek voor het veld van (dreigende) dakloosheid. Op bijna alle terreinen
waarbij een gemarginaliseerde groep zelf haar stem verheft ontstaat enige spanning met die
partijen die zeggen namens deze groep te spreken. Bovendien speelt mee dat ervaringsdeskundigen activist worden, vanwege hun situatie. Het is een levensdoel. Professionals
worden activist, omdat ze ervoor kiezen. Het is een carrièrekeuze.
Op basis van de interviews kunnen twee conclusies worden getrokken. Ten eerste wordt
collectieve belangenbehartiging met name door niet-ervaringsdeskundigen gedaan voor de
doelgroep. Ten tweede, ervaringsdeskundigen of ‘cliënten’ kunnen die collectieve belangenbehartiging niet alleen doen. Waar ‘ervaringsdeskundigen’ zelf georganiseerd zijn kampen ze
met grote capaciteitsuitdagingen. Ze worden weinig effectief ondersteund.
In een meer structurele samenwerking zou een discussie kunnen ontstaan over de mate
waarin de verschillende organisaties bijdragen aan een gezamenlijke strategie. Daarbij hoort
ook een discussie over de mate waarin ze elkaar kunnen ondersteunen in het vergroten van
de capaciteit om effectieve collectieve belangenbehartiging te doen.
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4. Gebrek aan samenwerking
Er vindt weinig structurele samenwerking plaats op collectieve belangenbehartiging.
Samenwerking is altijd een cruciale succesfactor voor collectieve belangenbehartiging. Het
creëert onder andere massa die nodig is om verandering te bewerkstelligen (Stalker en
Sandberg, 2007; Ortiz en Pastor, 2009; Mosley en Jarpe, 2019; Brink et. al., 2020;
Kamstra/Elbers, 2020).
Uit de interviews komen enkele factoren naar voren die structurele samenwerking belemmeren. Dit zijn:
- Gebrek aan tijd en verschillende belangen (hoofdstuk 4.1.);
- Wantrouwen tussen zorgverleners en belangenbehartigers (hoofdstuk 4.2.);
Het gebrek aan structurele samenwerking belemmert effectieve collectieve belangenbehartiging op ten minste twee manieren (hoofdstuk 4.3.):
- Er wordt onvoldoende gebruik gemaakt van elkaars kennis en vaardigheden;
- Er wordt onvoldoende samengewerkt tussen gemeenten, regio en nationale niveaus;
Dit leidt er ook toe dat er geen sociale beweging op gang komt, terwijl enkele elementen
daarvan potentieel wel aanwezig zijn (hoofdstuk 4.4.).

4.1.

Gebrek aan tijd en verschillende belangen

In meerdere interviews werd aangegeven dat er geen tijd is om samen te werken op
collectieve belangenbehartiging. Samenwerking: “kost te veel tijd”, “is te lastig” en “is vooral
veel gepraat”. Veel organisaties zijn primair gericht op dienstverlening en zijn veel tijd kwijt
met dagelijkse problemen in de dienstverlening. Ze worden ook gefinancierd om die
dienstverlening te doen. De overheid die hen financiert vraagt steeds meer voor minder geld
vanwege bezuinigingen en de daarmee gepaarde drang naar ‘efficiency’. Collectieve
belangenbehartiging komt er dan bij. De tijd die daarvoor beschikbaar is wordt vooral
gebruikt om meer korte termijn structurele veranderingen voor de ‘eigen’ cliënten te
bewerkstelligen. Voor samenwerking zou extra tijd moeten worden vrijgemaakt en dat wordt
niet gedaan. Bovendien is samenwerking waarschijnlijk minder urgent op de meer
kortetermijndoelstellingen waar de collectieve belangenbehartiging zich veelal op richt.
In die gevallen waar samenwerking is geprobeerd lijkt dit vooral gestrand door verschillende
prioriteiten en belangen. Een van de samenwerkingsverbanden strandde bijvoorbeeld door
continu verschil van mening over specifieke boodschappen waarop ingezet moest worden.
Een boodschap gericht op meer opvang voor dakloze mensen werd dan niet onderschreven
door belangenbehartigers uit de gemeente waar dit probleem minder urgent was.
Structurele samenwerking is vooral cruciaal wanneer meer systemische en structurele
veranderingen worden nagestreefd met een bredere lange termijnstrategie. Een probleem is
echter, zoals hierboven beschreven (zie ‘interne organisatie), dat deze grotendeels ontbreekt
in het veld. Bovendien zou een lange termijn doelstelling en strategie de gezamenlijke ambitie
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van een samenwerkingsverband kunnen vormen. Specifieke boodschappen kunnen dan
getoetst worden aan de gezamenlijke ambitie. Dit zou het afwegen van plaatselijke belangen
en prioriteiten enigszins kunnen ondervangen.

4.1.1. Wantrouwen tussen maatschappelijke opvangorganisaties en belangenbehartigers (en hulpverleners)
Er bestaat in het veld een tweedeling tussen grofweg zorgverleners (maatschappelijke
opvangorganisaties) en belangenbehartigers (en directe hulpverleners). In potentie dienen ze
hetzelfde belang. In potentie zouden ze in de collectieve belangenbehartiging op onderdelen
samen kunnen optrekken. Dit zou voor beide van toegevoegde waarde kunnen zijn. Dit
gebeurt echter nauwelijks. Een belemmering hierin is wantrouwen.
Een deel van dat wantrouwen lijkt gevoed door aannames. Die aannames leven bij een aantal
van de geïnterviewde belangenbehartigers. Een aanname is dat zorgverleners niet echt aan
collectieve belangenbehartiging doen, omdat ze te bang zijn om een volgende aanbesteding
mis te lopen. Een andere aanname is dat zorgverleners het eigen organisatiebelang dienen.
Als ze aan beïnvloeding doen, dan is dat voor de eigen organisatie.
Uit de interviews blijkt dat opvangorganisaties wel degelijk aan collectieve belangenbehartiging doen. De financiële relatie met de overheid werkt wel beperkend. Zorgverleners
mogen bijvoorbeeld tijdens aanbestedingstrajecten geen contact hebben met de gemeente.
De financiële relatie lijkt ook invloed te hebben op de manier waarop collectieve
belangenbehartiging gedaan wordt.
Uit de interviews met zorgverleners blijkt dat collectieve belangenbehartiging ook deels is
gericht op het belang van de organisatie (minder regels bijvoorbeeld, meer geld). Het is ook
legitiem collectieve belangenbehartiging te doen ten behoeve van de eigen organisatie als
maar duidelijk is hoe dit het bredere maatschappelijke belang dient. Dat is vaak niet helder
genoeg waardoor de indruk kan ontstaan dat voornamelijk collectieve belangenbehartiging
gedaan wordt ten behoeve van de organisatie alleen.
Mogelijk speelt nog een ander, meer fundamenteel, probleem. Een aantal belangenbehartigers gaf expliciet aan dat zij vinden dat zorgverleners onderdeel van ‘het probleem’
zijn. Zorgverleners staan, volgens hen, duurzame oplossingen, gericht op een eigen thuis, in
de weg. De zorgverleners lijken te beseffen dat deze gevoelens spelen. Tegelijkertijd wordt
de nadruk gelegd op het feit dat zij steeds vaker ook een boodschap hebben naar buiten toe
gericht op ‘eigen thuis voor dakloze mensen’ en actief bezig zijn met het extra-muraliseren
van de zorg en gesprekken over uitstroom uit de opvang.
Tenslotte speelt mee dat veel belangenbehartigers ook klachten ontvangen en ophalen van
cliënten over de opvang en cliënten ontvangen die een conflict hebben met de maatschappelijke opvang. Dit werkt een meer oppositionele houding ten opzichte van de
zorgverleners verder in de hand.
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Good practice
- Meerdere organisaties gaven aan dat ze relevante informatie krijgen van de
maatschappelijke opvangorganisaties expliciet, omdat de opvangorganisaties zelf
bepaalde zaken niet konden of wilden aangeven.
- In het jongerennetwerk rondom SZN zaten naast belangenbehartigers ook
vertegenwoordigers van maatschappelijke opvangorganisaties die onder andere
hielpen om vanuit ‘ervaringsdeskundigen’ signalen te bundelen en input te leveren
op een gezamenlijke strategie.

4.2.

Toegevoegde waarde samenwerking

De hierboven geschetste belemmering voor structurele samenwerking zorgen voor
belemmeringen voor effectieve collectieve belangenbehartiging. Structurele samenwerking
is noodzakelijk om diverse redenen (Elbers en Kamstra, 2020). Twee hiervan worden
uitgelicht aan de hand van de bevindingen uit de interviews.
Samenbrengen vaardigheden en relevante informatie
Een beïnvloedingsstrategie zal in verschillende fasen verschillende kennis en vaardigheden
vragen die geen enkele alleenstaande organisatie bezit. In het veld op (dreigende)
dakloosheid kan dit op twee manieren van toegevoegde waarde zijn: het samenbrengen en
analyseren van informatie ten behoeve van een gezamenlijke strategie; en het creëren van
ruimte voor verschillende soorten beïnvloedingsactiviteiten. Doordat er nauwelijks wordt
samengewerkt op collectieve belangenbehartiging wordt nauwelijks gebruik gemaakt van het
grote potentieel in het veld.
Informatie delen en analyseren
Uit de interviews blijkt dat informatie wel wordt gedeeld, maar dit gebeurt met name ad-hoc
en vaak als reactie op signalen alleen (“herkennen jullie deze signalen?” “Spelen deze
problemen bij jullie ook?”). Er is nauwelijks sprake van een gezamenlijke dieper gaande
analyse. Er wordt ook slechts incidenteel samengewerkt met onderzoeksinstituten of experts
op specifieke terreinen.
Door samen te werken kunnen organisaties informatie delen. Deze informatie bestaat
bijvoorbeeld uit analyses van de (politieke) context, belangrijke belanghebbenden en
juridische- of beleidsontwikkelingen.
Ruimte voor verschillende activiteiten
Alle organisaties doen primair aan coöperatieve activiteiten. Het schakelen tussen
verschillende type activiteiten is daardoor lastig. Er ontstaat een eenzijdige strategie. Dit is in
lijn met bevindingen uit eerder onderzoek in Vlaanderen (Verschuere en de Corte, 2015). Het
risico van een eenzijdige strategie gericht op bijna uitsluitend dialoog met de overheid wordt
deels beschreven in hoofdstuk 6: Institutionele belemmeringen: polderoverlegmodel.
Door samenwerking in het veld kan ruimte worden gecreëerd om verschillende soorten
activiteiten te ondernemen. Afgaand op ieders specifieke kennis en vaardigheden kunnen
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organisaties gezamenlijk beslissen wie meer confronterende activiteiten doet en wie het best
geplaatst is om meer coöperatieve activiteiten te doen.
Deze diversiteit aan activiteiten kan ook worden gecreëerd door samenwerking te zoeken
met andere actoren in het veld waar nu weinig samenwerking mee is. Zo valt op dat
organisaties die dienstverlening doen in het sociaal domein elkaar vaker treffen. Terwijl er
nauwelijks contact is met actoren die ook op (dreigende) dakloosheid actief zijn, maar niet in
de dienstverlening in het sociaal domein.

Good practice
- In een van de G4 is een samenwerkingsverband tussen alle cliëntenraden en
belangenbehartigers van die stad. In die samenwerking wordt informatie vanuit
verschillende kanten bijeengebracht en, vanuit de mogelijkheden, samengewerkt
op collectieve belangenbehartiging. Deze samenwerking is relatief vergaand.
- In een andere G4 stad is ook een soortgelijke samenwerking, maar deze lijkt meer
vormgegeven als overlegstructuur. Deze overlegstructuur is echter ook een platform waarin beleidsmatige zaken besproken worden. Dit leidt echter minder tot
concrete samenwerking, maar wel tot een gezamenlijke input in bepaalde onderdelen van beleidsprocessen;
- Een van de organisaties is ontstaan uit professionals in de zorg die bezig waren met
zorg voor dakloze mensen. Zij zijn structureel samengekomen om collectieve
belangenbehartiging te doen en kennis over (structurele) problemen te delen en
samen te brengen ten behoeve van collectieve belangenbehartiging.
- SZN werkt samen met architecten om vanuit hun expertise te kijken naar woonoplossingen en hoe deze vorm zouden moeten krijgen;
- Een aantal organisaties geeft aan bewust in veel netwerken te zitten om zoveel
mogelijk relevante informatie binnen te krijgen en eventueel samen op te kunnen
trekken;
- Een van de organisaties ondersteunt bewust meer confronterende activiteiten van
mensen in hun netwerk. De vraag om ondersteuning komt dan van die mensen in
het netwerk.

Vergroten mogelijkheid om op verschillende niveaus te werken
Door samen te werken kunnen organisaties op verschillende niveaus werken (lokaal,
regionaal, nationaal) en vindt interactie plaats tussen deze niveaus (Keck en Sikkink, 1999;
Hochstettler, 2002). In de sector is deze interactie cruciaal, vanwege de dynamiek in beleid,
wet- en regelgeving en impact daarvan (mede in de uitvoering) tussen Rijk en gemeente. Deze
geeft vaak onduidelijkheid over en weer, waardoor op verschillende niveaus zou moeten
worden geageerd. Deze samenwerking tussen organisaties op gemeentelijk, regionaal en
nationaal niveau komt echter nauwelijks tot stand.
Een deel van de zorgverleners is goed georganiseerd in een branchevereniging. Binnen de
branchevereniging worden informatiestromen geoptimaliseerd, met name de informatiestromen tussen de verschillende niveaus (gemeente en nationaal). Dit lijkt een positief effect
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te hebben op de nationale collectieve belangenbehartiging. De branchevereniging is mede
voor dit doel opgericht en heeft hier middelen voor.
Verreweg de meeste belangenbehartigers opereren uitsluitend op gemeentelijk niveau en
hebben nauwelijks contact met het nationale niveau. Voor een deel is dit een bewuste keuze.
Ze vinden dat de gemeente het belangrijkste niveau is waar impact te behalen valt. Voor
anderen is Den Haag gewoonweg te ver weg of is onduidelijk welk impact nationale wetgeving
en beleid heeft op het gemeentelijk niveau.
De belangenbehartigers worden nationaal deels vertegenwoordigd Werkplaats COMO.
Werkplaats COMO heeft een breed netwerk. Hierdoor heeft ze potentieel toegang tot veel
relevante informatie. Dit netwerk heeft in toenemende mate, met beperkte middelen, een
plek kunnen bemachtigen in beleidsprocessen. Dit is een belangrijk resultaat en creëert
potentieel een belangrijke beïnvloedingspositie (en een risico, zie hieronder, onder
‘Institutionele belemmeringen: Nederland Polderland’, hoofdstuk 6). Uit de interviews is
echter niet duidelijk in welke mate er sprake is van expliciete overeengekomen gezamenlijke
strategie. Hiervoor lijkt binnen het netwerk onvoldoende samen te worden afgestemd en
gewerkt. De informatiestroom tussen leden op gemeentelijk niveau en de organisatie op
nationaal niveau is beperkt en lijkt gericht op specifieke vragen die worden gedicteerd door
een externe vraag en niet door een eigen strategie. Deze situatie is deels veroorzaakt door
een structureel gebrek aan (financiële) middelen.
Er is daarnaast geen ander collectief van belangenbehartigers dat bestaat uit organisaties die
rechtstreeks de belangen behartigen van (dreigend) dakloze mensen. Een eerder initiatief van
‘straatadvocaten’ om tot zo’n collectief te komen is helaas niet voldoende tot wasdom
gekomen. In het manifest van de dit netwerk staat nochtans expliciet dat verzamelde signalen
vanuit de praktijk de basis zouden zijn van collectieve belangenbehartiging (Manifest
Straatadvocaten, 2009). Uit de interviews lijkt het alsof een deel(tje) van dit beoogde werk
nu via Werkplaats COMO zou moeten plaats vinden. Het is de vraag of dit effectief is. Netwerk
DAK heeft de ambitie deze rol te gaan vervullen voor de hulpverlenende organisaties in hun
netwerk. Dit zou ook een welkome aanvulling zijn op de nationale collectieve belangenbehartiging. Terwijl de inzet van de Woonbond weliswaar gericht is op dreigende dakloosheid, maar de connectie met het maatschappelijk middenveld op dakloosheid erg
onregelmatig is.
Op jongerendakloosheid zou Stichting Zwerfjongeren Nederland een rol kunnen vervullen in
het samenbrengen van de doelgroep en/of ‘belangenbehartigers’. Dit lijkt niet geheel (meer)
van de grond te komen. De enige vorm van organisatie op jongerendakloosheid lijkt te komen
vanuit de overheid in de uitvoering van het Actieprogramma Dak- en Thuisloze jongeren. In
het hoofdstuk “Polderoverlegmodel” wordt verder ingegaan op de grote risico’s die dit met
zich mee brengt.
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Good practices
- In veel gevallen concentreren de organisaties zich bijna uitsluitend op thema’s
binnen het sociaal domein. In enkele gevallen wordt (of werd) gebruik gemaakt van
momentum in de lobby op een aanpalend onderwerp. Dat gebeurde bijvoorbeeld
door een lobby aan te sluiten op een bredere HIV/AIDS beweging in de jaren ’90.
- Op ‘Wonen’ lijken nationale belangenbehartigers deels actief door aan te sluiten
op bestaande bewegingen omtrent sociale huisvesting. Enkele zorgverleners
spelen een actievere rol, of willen dat, in de prestatie-afspraken tussen huurders,
corporaties en gemeenten omtrent uitstroom van ‘cliënten’.

4.3.

Sociale beweging

Het veld dat zich bezighoudt met het beëindigen van dakloosheid is heel erg groot en relatief
breed. Hierboven is al aangegeven dat samenwerking op collectieve belangenbehartiging
moeilijk op gang komt. Terwijl samenwerking tussen partijen vaak plaats vindt binnen het
sociaal domein. Vaak met partijen die min of meer op hetzelfde terrein bezig zijn. Er komt
geen echte beweging tot stand, terwijl veel elementen daarvan wel aanwezig zijn. Inclusief
een gedeelde, zij het niet altijd uitgesproken, visie, namelijk het beëindigen van dakloosheid
en onzekerheid van bestaan.
Onder ‘theorie’ zijn de kernelementen van een (sociale) beweging beschreven: persoonlijke
transformatie; alternatieven; en institutionele verandering. In dit onderzoek wordt vooral
gekeken naar de sub-elementen onder ‘institutionele verandering’. Daarin vallen te
onderscheiden: het in beweging kunnen brengen van massa; organiseren van de doelgroep
(de ‘grass roots’); dialoog met de overheid (lobby).
Hierboven hebben we gezien dat organisaties grotendeels bezig zijn met ‘dialoog met de
overheid’ en een beetje met ‘organiseren van de doelgroep’. Uit de type activiteiten valt op
te maken dat er nauwelijks organisaties actief zijn op het bewegen van de massa. Wel zijn er
veel organisaties bezig met ‘persoonlijke transformatie’. Duidelijk is dat werk op ‘persoonlijke
transformatie’ middels ‘empowerment’ vooral individueel is en zich niet richt op het
collectief. Er zijn ook heel veel organisaties bezig met alternatieven, oftewel concrete
initiatieven om dakloosheid tegen te gaan. Er zijn dus elementen van een sociale beweging,
maar ze lijken vooral langs elkaar te werken en niet in symbiose met elkaar. Als dit trapsgewijs
wel zou lukken dan ontstaat ook het soort massa dat verandering kan bewerkstelligen.

5. Financiële factoren
In de literatuur wordt veel geschreven over de impact van de financiële relatie met de
overheid op collectieve belangenbehartiging (Mosley, 2013; Schmid en Almog-Barr, 2014;
Verschuere en de Corte, 2015; Arvidson, 2018). De bevindingen zijn niet unaniem. Een deel
van het onderzoek vindt dat de impact overwegend negatief is. Een deel hamert op de
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positieve effecten. Beide komen ook naar voren in de interviews. In dit hoofdstuk wordt
ingegaan op:
- De financiële relatie als belemmering voor collectieve belangenbehartiging (hoofdstuk
5.1.);
- De financiële relatie met de overheid als katalysator van collectieve behartiging
(hoofdstuk 5.2.)

5.1.

De financiële relatie met de overheid als belemmering

De meerderheid van de organisaties zijn bijna geheel afhankelijk van overheidsfinanciering.
De aard (en duur) van de financiële relatie, het gebrek aan middelen in het sociaal domein en
een sterke nadruk op output vanuit de overheid, belemmeren het kunnen doen van effectieve
collectieve belangenbehartiging. Een deel van de organisaties past hun activiteiten en hun
toon aan vanwege die relatie. Dat wil zeggen dat de financiële relatie geen impact heeft op
de keuze om collectieve belangenbehartiging te doen, maar wel op de manier waarop dit
gebeurt (Verscheure en de Corte, 2018). Dit geldt voor alle type organisaties die zijn
onderzocht.
De aard van de financiële relatie is een extra probleem voor zorgverleners. Er is veel
competitie tussen zorgverleners voor weinig middelen. Die competitie wordt aangewakkerd
en gestimuleerd door de overheid die de dienstverlening vermarkt. Een deel van de
organisaties kan in die context geen systemische kritiek uiten. In de acquisitietrajecten is het
bovendien verboden voor organisaties om contact te hebben met ambtenaren. Tenslotte,
collectieve belangenbehartiging laat zich niet vatten in een vooraf geplande reeks activiteiten
met outputs (producten en diensten). Die manier van werken kijkt naar verandering, niet naar
productie. Deze organisaties worden echter wel afgerekend op productie.

5.2.

De katalyserende werking van de financiële relatie

Tegelijkertijd geven de meeste organisaties aan dat die financiële relatie ook een katalysator
is geweest van collectieve belangenbehartiging. Dat geldt ook voor zorgverleners. Het heeft
relaties binnen de overheid bestendigd. Het heeft begrip over en weer gecreëerd en zelfs een
soort afhankelijkheidsrelatie gecreëerd. Zo heeft de overheid organisaties in toenemende
mate nodig om de impact van beleid, wetgeving en uitvoering daarvan in kaart te brengen.
Ze staan immers te ver af van de werkelijkheid. Die relaties en het begrijpen van de politieke
en ambtelijke dynamiek zijn belangrijk.
Daarnaast is collectieve belangenbehartiging ook cruciaal geworden voor het overleven van
organisaties. Dit kwam enkele keren terug in de interviews en is ook op te maken uit eerder
onderzoek (Child & Grønbjerg, 2007). De beïnvloeding die dan gebeurt is primair gericht op
het organisatiebelang. Dit is een lastig punt en is hierboven bij ‘samenwerking’ ook deels
besproken.
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6. Institutionele belemmeringen: Nederland Polderland
Nederland is een Polderland en niet zonder slag of stoot hebben ook veel MOs in dit
onderzoek een ‘plek aan de tafel’ bemachtigd op gemeenteniveau en nationaal niveau. Dit is
potentieel een enorme kans voor collectieve belangenbehartiging. In de huidige context is
het echter ook een enorm risico. Om dit beter te begrijpen gaat dit hoofdstuk in op:
- Duiding van de huidige context (hoofdstuk 6.1.);
- Hoe het Polderoverlegmodel in de praktijk werkt in het veld (hoofdstuk 6.2.);
- Hoe de zwaktes op collectieve belangenbehartiging doorwerken in het Polderoverlegmodel en waarom dit een probleem lijkt te zijn (hoofdstuk 6.3.).

6.1.

Duiding context

Uit de interviews blijkt dat er door de decentralisaties meer overleggen en overlegmogelijkheden met de gemeente zijn gekomen. Dat heeft deels te maken met regelgeving
omtrent participatie van belangenbehartigers. Het heeft ook te maken met pure noodzaak
vanuit de gemeente. Gemeenten vragen expliciet om informatie en input van de
belangenbehartigers. Gedurende de transitie in het sociaal domein was dit nodig om het
gebrek aan kennis en ervaring op te vangen. In de transformatie is het nodig, omdat de
gemeente weinig zicht heeft op de impact van regelgeving en de toepassing daarvan op
(dreigend) dakloze mensen.
Onderdeel van deze trend is ook het betrekken van het ‘cliëntenperspectief’. Steeds
nadrukkelijker worden mensen met ervaring gevraagd deel te nemen in overleggen over
beleid, regelgeving en de toepassing daarvan (Boumans, 2015; Bruijn, 2018; Verbeek, 2018).
Deze trend is ook zichtbaar op nationaal niveau. De cliëntenbeweging zelf heeft veel
bijgedragen aan deze trend en blijft dat doen. De overheid heeft hier verder ook aan
bijgedragen in aanloop naar de decentralisaties. Dit gebeurde middels financiering van het
programma Lokale Versterking. Op nationaal niveau heeft de komst van Staatssecretaris Paul
Blokhuis ook zeker geholpen.

6.2.

Het Polderoverlegmodel: de praktijk in het veld

Bovenstaande past naadloos in de Nederlandse Polderoverlegtraditie. Het Polderoverlegmodel heeft bijgedragen aan de ‘normalisatie’ van invloed van maatschappelijke organisaties
op politieke processen (Van Drimmelen, 2014). Oftewel, het zorgt bijna natuurlijkerwijs voor
acceptatie van collectieve belangenbehartiging als legitieme werkmethode van MOs. Het
biedt een kans voor organisaties om mee te kunnen praten over beleid, wetgeving en
toepassing daarvan.
Het Polderoverlegmodel werkt echter nu al deels belemmerend voor effectieve collectieve
belangenbehartiging. Bijna alle organisaties geven aan veel tijd kwijt te zijn aan overleggen
met de overheid. Dit is een tijdrovend onderdeel van de collectieve belangenbehartiging.
Bovendien geeft men overwegend aan niet blij te zijn met de resultaten van die overleggen.
Het blijft bij veel overleggen, waarbij de organisaties weinig invloed lijken te hebben op de
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agenda, tijd en plek. De opvolging van gemaakte afspraken en voortgang zijn matig.
Resultaten zijn, kortom erg onduidelijk. Organisaties erkennen niet altijd goed voorbereid te
zijn bij deze overleggen en niet altijd duidelijk voor ogen te hebben wat het doel van het
overleg is. Ook monitoren ze de resultaten van hun inzet nauwelijks. Bijna alle organisaties
geven aan toch naar deze overleggen te gaan om niks te missen en/of een plekje aan de tafel
te blijven behouden. Eenmaal aan de tafel is het plekje min of meer gegarandeerd en wordt,
naar eigen zeggen, niet altijd gereflecteerd op de toegevoegde waarde van het plekje, of van
die organisatie op dat plekje.
Bovendien lijkt de overheid gaandeweg eenzelfde boodschap te verkondigen als de MOs. Er
wordt met enige regelmaat gepraat over het feit dat dakloosheid onacceptabel is, geen mens
op straat zou moeten slapen en iedereen een (t)huis zou moeten hebben. Overheid en
maatschappelijk middenveld zijn het kennelijk met elkaar eens, dus waarom zou je elkaar dan
in de haren vliegen? Deze boodschap wordt vervolgens kracht bijgezet met actieprogramma’s, actieplannen, pilots, good practice bijeenkomsten etc.… Allemaal met eigen
kortlopende financiering en overleggen. Allemaal slokken ze weer veel tijd op van MOs. Tijd
dat niet kan worden besteed aan het beïnvloeden van de overheid van buitenaf en daarmee
ook, grotendeels, het beïnvloeden van het overheidssysteem dat dakloosheid veroorzaakt en
in stand houdt.
Organisaties worden, als het ware, opgeslokt door het systeem zelf. Ze worden er onderdeel
van gemaakt. Ze opereren bijna uitsluitend nog binnen de beslotenheid van formele en
informele overlegstructuren die geïntegreerd zijn in het overheidssysteem. In het veld van
dakloosheid lijkt een bijna schier oneindig aantal overlegstructuren te zijn. Elk onderdeel van
het complexe stelsel in het sociaal domein heeft zo weer eigen overlegstructuren. Dit past
binnen het polderoverlegmodel dat Nederland kenmerkt. Er is nauwelijks tijd en ruimte om
dat systeem, met name ook van buitenaf, aan te spreken.

6.3.

Het Polderoverlegmodel is een belemmering en een risico

De zwaktes van het veld op collectieve belangenbehartiging worden in dit systeem
blootgelegd.
De organisaties zijn nauwelijks toegerust op de collectieve belangenbehartigingstaak. Er is
een gebrek aan samenwerking, waardoor er geen bredere beweging is. Er is nauwelijks sprake
van een bewuste lange termijn strategie met langere termijn doelstellingen waar organisaties
gezamenlijk aan kunnen werken. Bovendien worden er weinig middelen geworven om
collectieve belangenbehartiging te doen en er is een zekere financiële afhankelijkheid van de
overheid om dienstverlening te kunnen doen.
Een apart risico is de geringe diversiteit aan beïnvloedingsactiviteiten. Activiteiten zijn primair
coöperatief. Er zijn weinig activiteiten gericht op het aanspreken van de overheid van buitenaf
en het creëren van een zekere massa om (fundamentele) verandering op de agenda te krijgen.
Ook heeft de overheid de algemene boodschap van de organisaties overgenomen. Hierdoor
ontstaat de schijn dat overheid en maatschappelijk middenveld exact hetzelfde willen. In die
context kan elke vorm van tegenspraak, zeker de meer confronterende, vakkundig in de kiem
worden gesmoord.
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De geschiedenis van sociale bewegingen in Nederland leert dat deze zwaktes ervoor zorgen
dat het polderoverlegmodel een risico is. Het risico is dat er helemaal geen beweging
ontstaat. Vooraleer er sprake kan zijn van zo’n beweging wordt deze namelijk al volledig
geabsorbeerd door het systeem. Een systeem dat het eigenlijk zou moeten proberen te
veranderen (Duyvendak, 2004).

Good practices
- Meerdere organisaties (mede) organiseren meer confronterende activiteiten,
zoals een sleep-in of een demonstratie. Deze activiteiten zijn nodig om ook de
ruimte te hebben om buiten de geijkte overlegstructuren druk te zetten op het
systeem. Een van de organisaties geeft aan bewust een brug te willen bouwen
tussen de achterban die het liefst een gemeentehuis bestormd en de ambtenaren
die het liefst ‘eindeloos’ vergaderen;
- Een organisatie publiceert een tijdschrift waar zeer bewust confronterend wordt
geschreven, ook bewust als onderdeel van collectieve belangenbehartiging met
nadruk op herkenbaarheid voor de achterban;
- Meerdere organisaties hebben bewustwording-, educatie-, en destigmatiseringprojecten. Een organisatie richt bewustwording expliciet op de professionele
groep waar ze zelf onderdeel van is. Dit kan een belangrijke functie hebben in de
collectieve belangenbehartiging doordat ze de publieke opinie (of een belangrijke
professionele groep) kunnen mobiliseren om druk te zetten op het systeem.
Bewustwording kan ook erg confronterend zijn, zoals blijkt uit het gebruik van
fotografie en van theater;
- Enkele organisaties gaven tijdens de interviews aan bewust niet mee te doen aan
bepaalde overleggen. Het kost te veel tijd en levert niets op.
Hoewel nog altijd enigszins binnen de institutionele kaders zijn onderstaande
voorbeelden van manieren waarop organisaties invloed uit kunnen oefenen op delen van
die kaders:
- In een van de G4 steden is een samenwerkingsverband uitgenodigd door de
gemeente om een rol te spelen in het nieuwe aanbestedingstraject voor de
maatschappelijke opvang. In eerste instantie alleen als beoordelaar van
(samenvattingen van) voorstellen. Ze hebben zelf aangegeven dat dat niet zinnig is
en in het gehele voortraject, dus ook in de criteria van aanbesteding e.d., betrokken
te willen zijn. Dat is nu gebeurt. Hoewel dit wel een continue strijd is;
- In een andere stad is een organisatie gevraagd om te reageren op plannen op
jongerendakloosheid. De organisatie heeft aangegeven dit alleen te doen als
jongeren uit de achterban zelf input hebben op de plannen, dus niet alleen
reageren. Ook dit proces loopt niet zonder problemen, maar er ligt inmiddels een
plan waar de achterban ook tevreden mee is;
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DEEL 3: Conclusies en aanbevelingen
In Nederland is een groot aantal organisaties werkzaam op (dreigende) dakloosheid. Veel van
deze organisaties zijn primair dienstverleners en opereren op gemeentelijk niveau. Deze
organisaties ondernemen in toenemende mate collectieve belangenbehartiging. Hiermee
lijken enige resultaten te worden behaald. Deze bevinden zich met name in de uitvoering in
het sociaal systeem, waaronder het beschikbaar stellen van extra opvang, betere ondersteuningen en zorg. Er lijkt echter weinig te veranderen aan het systeem dat dakloosheid
verergert en in stand houdt. Organisaties die collectieve belangenbehartiging doen op
(dreigende) dakloosheid hebben te maken met belemmeringen die effectieve collectieve
belangenbehartiging in de weg staan. Welke belemmeringen dit zijn is de vraag in dit
onderzoek.
In dit deel komt aan bod:
- Samenvatting van de bevindingen en conclusies (hoofdstuk 1);
- Aanbevelingen voor organisaties (Hoofdstuk 2);
- Aanbevelingen voor financiers (hoofdstuk 3).

1. Belemmeringen
Organisatorische belemmeringen:
- Hoewel veel organisaties collectieve belangenbehartiging wel in de missie heeft staan,
heeft slechts een minderheid dit verder uitgewerkt;
- In veel organisaties is niet expliciet aandacht besteed aan de rol van het bestuur en
het functieprofiel van de bestuurder en collectieve belangenbehartiging.;
- Er is geen sprake van een lange termijn strategie. Er is sprake van reactieve, ad-hoc
collectieve belangenbehartiging dat zich veelal concentreert op de uitvoering en
terugkerende thema’s binnen het sociaal domein. Het systeem dat dakloosheid
veroorzaakt, verergert en in stand houdt, als zodanig, worden nauwelijks
aangesproken. Wanneer wel een lange termijn doelstelling of visie aanwezig is, lijkt
het verband tussen de concrete werkzaamheden en die lange termijn doelstellingen
te ontbreken;
- Er is potentieel heel veel informatie beschikbaar voor collectieve belangenbehartiging. Deze is afkomstig uit de signalen van ‘cliënten’ of leden. Deze informatie
wordt echter vaak nauwelijks geanalyseerd ten behoeve van collectieve behartiging.
Daardoor ontbreekt vaak het verband met beleid, wet- en regelgeving, en onderliggende structurele problemen;
- In veel organisaties leunt de collectieve belangenbehartiging op één gemotiveerd
persoon die dit doet naast de dienstverlening. Veelal is er weinig aandacht voor
collectieve belangenbehartiging bij andere medewerkers. Dit wordt vaak ook niet
verwacht. Er wordt dan niet op gestuurd in het aannamebeleid en de werkzaamheden;
- De financiering van organisaties is voornamelijk gericht op dienstverlening. Deze
dienstverlening moet ook nog meer voor minder geld. Er wordt nauwelijks geld
geworven voor collectieve belangenbehartiging. Middelen die er wel zijn expliciet
voor collectieve behartiging, zijn vaak verbonden aan korte projecten en concrete
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producten. Er zijn geen middelen om te werken aan de versterking van de organisatie
om effectieve collectieve belangenbehartiging te kunnen doen. Het lijkt mogelijk om
collectieve behartiging te financieren vanuit middelen voor onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit wordt niet altijd voldoende benut.
De organisatorische belemmeringen zorgen voor een bijzonder fragiele basis voor collectieve
belangenbehartiging. Het bestendigt een relatief reactieve ad-hoc collectieve belangenbehartiging volgens een ‘dienstverlenersreflex’. Dienstverlening blijft hoe dan ook de
primaire taak en er is relatief weinig aandacht voor de organisatorische benodigdheden om
effectief en structureel aan collectieve belangenbehartiging te kunnen doen.
De positie van ‘ervaringsdeskundigen’
- De meeste collectieve belangenbehartiging gebeurt voor de doelgroep. De manier
waarop ‘ervaringsdeskundigen’ worden ingezet is vaak ad-hoc. Dit gebeurt vaak in
‘closed spaces’ waarbij de setting, de agenda, de timing en het proces door de
overheid worden bepaald. Door deze beperkte rol van ‘ervaringsdeskundigen’ in de
collectieve belangenbehartiging is er een vergroot risico op ‘tokenism’ waarbij het
verhaal van de ‘ervaringsdeskundige’ gebruikt wordt om enige legitimiteit te verlenen
aan een overleg en de uitkomsten daarvan;
- Er is weliswaar sprake van ‘empowerment’ van de doelgroep. Deze richt zich vaak op
het individu en het vergroten van het zelfvertrouwen en aanreiken van manieren
waarop het verhaal kan worden verteld. Dit kan versterkend zijn voor het individu.
- Versterking van een collectief om zich georganiseerd uit te spreken voor rechten van
zichzelf en anderen in hun situatie is nauwelijks expliciet aan de orde. Hierdoor wordt
een belangrijke doelstelling van collectieve belangenbehartiging, namelijk het
vergroten van de machtspositie van gemarginaliseerde groepen, niet gehaald;
- Er lijkt onduidelijkheid te zijn over de positie, en rol- en taakverdeling in collectieve
belangenbehartiging tussen ‘professionals’ en ‘ervaringsdeskundigen’. Hierdoor komt
effectieve samenwerking gericht op een gezamenlijke ambitie nauwelijks op gang;
- Waar collectieve belangenbehartiging vooral voor de doelgroep wordt gedaan is vaak
weinig structurele raadpleging van die doelgroep over collectieve belangenbehartiging. De organisaties genieten naar buiten toe een hoge mate van legitimiteit.
Naarmate organisaties vanuit een meer structurele lange termijnstrategie,
systemische problemen aankaarten worden de belangen ook groter. Daarom is het
van belang de legitimiteit intern te garanderen.
Belemmeringen in samenwerking
- Samenwerking vindt doorgaans plaats vanuit dienstverlening door gelijksoortige
organisaties. Vaak ook uitsluitend binnen het sociaal domein. Er wordt nauwelijks
structureel samengewerkt in collectieve belangenbehartiging. Dit geldt voor alle
niveaus: binnen gemeenten; tussen gemeenten en nationaal; en nationaal;
- Gebrek aan tijd en verschillen in belangen van de verschillende organisaties worden
vaak genoemd als belemmeringen in de samenwerking. Er wordt weinig tijd vrijgemaakt voor samenwerking. Deels ontbreekt de financiering hiervoor. Het primaat
ligt bij dienstverlening. Bovendien maakt de ad-hoc manier, waarop collectieve
belangenbehartiging gedaan wordt, de samenwerking minder urgent;
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-

Er is een onderling wantrouwen tussen zorgverleners (met name opvangorganisaties)
en belangenbehartigers. Dit wordt deels veroorzaakt door aannames van belangenbehartigers. Deze aannames betreffen twijfel of zorgverleners überhaupt aan
collectieve belangenbehartiging doen. Waar ze dat wel doen bestaat twijfel over het
belang dat ze vertegenwoordigen. Aangenomen wordt dat dit uitsluitend het
organisatiebelang is. Een deel van de belangenbehartigers ziet zorgverleners ook als
deel van het probleem en een barrière voor echte structurele verandering. Het
oppositionele tussen beide partijen wordt verder versterkt door het feit dat veel
belangenbehartigers cliënten van de opvang ondersteunen bij klachten en conflicten
t.o.v. de zorgverlener.

Doordat er nauwelijks wordt samengewerkt:
- Wordt onvoldoende gebruik gemaakt van het brede pallet aan kennis en vaardigheden, alsmede informatie, in het veld;
- Is er nauwelijks sprake van variatie in type collectieve belangenbehartigingsactiviteiten. Deze zijn grotendeel coöperatief. De ruimte om hierin te variëren zou
kunnen ontstaan wanneer meer wordt samengewerkt, een bredere beweging of
coalitie ontstaat;
- Vindt er voor een deel van het veld nauwelijks interactie plaats tussen actoren op
gemeente en nationaal niveau en is collectieve belangenbehartiging niet op elkaar
afgestemd. Juist in de context van de decentralisaties in het sociaal domein waar
voortdurend onduidelijkheid en strijd is over beleidsruimte, verantwoordelijkheden
en rollen tussen rijksoverheid en gemeenten is afstemming tussen gemeentelijke en
nationale collectieve belangenbehartiging in het maatschappelijk middenveld
cruciaal;
- Ontstaat er geen echte sociale beweging. Hoewel enkele elementen wel aanwezig zijn
in het veld, lijken deze elementen vooral langs elkaar heen te werken zonder een
bewuste gedeelde gezamenlijke visie waar gezamenlijk naartoe wordt gewerkt.
Financiële belemmeringen
- De financiële relatie met de overheid heeft een belemmerende en een katalyserende
rol voor collectieve belangenbehartiging. Voor veel organisaties lijkt de belemmering
eruit te bestaan dat ze het type activiteiten aanpassen en vooral voor coöperatieve
activiteiten kiezen. Voor zorgverleners lijkt de aard van de financiële relatie het meest
belemmerend.
- De relatie tussen overheid en maatschappelijk middenveld is vanwege de financiële
afhankelijkheid wel inniger geworden. Dit werkt katalyserend voor collectieve
belangenbehartiging. Men weet elkaar te vinden en er is meer kennis over het
politieke en ambtelijke veld.
Het Polderoverlegmodel als belemmering
- De organisaties lijken vooral opgeslokt door overleggen binnen door beleidsbepalers
geïnitieerde (of geïntegreerde) overlegstructuren. Ze zijn voornamelijk reactief. Met
name reactief ten aanzien van vragen van de overheid en opereren grotendeels
binnen de structuren van de overheid. De overheid heeft voor een deel de algemene
boodschap van de MOs overgenomen waardoor de schijn ontstaat dat overheid en
MOs precies hetzelfde willen;
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-

Het Polderoverlegmodel houdt altijd kansen en risico’s in zich. Het risico is dat elke
vorm van tegenspraak op het systeem als zodanig in de kiem wordt gesmoord. Dat is
exact het risico dat organisaties in het veld op (dreigende) dakloosheid lopen. Dat
heeft vooral te maken met de zwaktes van de organisaties op collectieve belangenbehartiging.

Overkoepelende conclusie
Een belangrijke onderliggende factor voor alle belemmeringen is een gebrek aan reflectie
over collectieve belangenbehartiging en wat dat betekent voor organisaties.
Alle organisaties geven aan bewust aan collectieve belangenbehartiging te doen. Bovendien
geeft men doorgaans aan zich bewust te zijn van het verschil tussen dienstverlening en
collectieve belangenbehartiging. Bewust ook van het feit dat dit iets betekent voor de manier
waarop ze zelf werken en de organisatie zou moeten werken.
Het beeld dat ontstaat is dat een groot deel van de organisaties collectieve belangenbehartiging erbij is gaan doen. Meestal als reactie op factoren en actoren in de context. Ze
zijn als het ware meegesleept in die context, waarbij ze weinig invloed lijken te hebben op de
dynamiek. De dienstverlening is steeds noodzakelijker vanwege het groeiende probleem van
(dreigende) dakloosheid en de toenemende complexiteit van de regelgeving. Die dienstverlening moet gebeuren met steeds beperktere financiële middelen, terwijl de druk om te
presteren steeds groter wordt. Daarnaast moet men aan collectieve belangenbehartiging
doen. In toenemende mate, mede vanwege diezelfde factoren die de dienstverlening heftig
onder druk zetten.
En de overheid vraagt dit ook van hen. Deels om gebrek aan eigen kennis en vaardigheden op
te vangen. Deels vanwege de regels die hen dwingen het maatschappelijk middenveld te
consulteren. Het maakt gretig gebruik van de unieke positie van de organisaties. Een positie
van nabijheid tot de doelgroep. Een positie en rol die ze zelf financieren. Ze vragen dan ook
allerlei zaken aan organisaties in formele en informele overleggen. Zaken die passen binnen
de door hen opgestelde kaders. Informatie die ze nodig hebben om aan specifiek beleid,
regels en, heel vaak, toepassing van die regels te schaven. Dikwijls geven ze die organisaties
ook een rol in onderzoeken en in een veelheid aan pilotprojecten. Allemaal in naam van
‘consultatie’ en goed overleg. Als een soort bondgenoot, want allemaal hebben ze het beste
voor met de doelgroep nietwaar?
Natuurlijk gaan organisaties hierin mee. In feite is collectieve belangenbehartiging ook dienstverlening voor de doelgroep. Daarmee worden ook wel degelijk resultaten behaald.
Resultaten die mogelijk een positieve impact hebben op de doelgroep. Resultaten die mede
het resultaat zijn van slimme inzet en goede activiteiten. Veel van de voorbeelden van die
slimme inzet zijn weergegeven in dit onderzoek.
Het dominante beeld dat achter blijft is echter minder positief. In de hierboven geschetste
dynamiek hebben veel van de organisaties gewoonweg niet stil gestaan bij wat er nodig is om
collectieve belangenbehartiging goed of beter, en structureel te kunnen doen. Zelfs als
organisaties primair een collectieve belangenbehartigingstaak hebben is de reflectie erop
beperkt. Reflectie betekent dat stil gestaan wordt bij de vraag waarom en hoe collectieve
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belangenbehartiging gedaan wordt. Stil wordt gestaan bij de vraag wat dit betekent voor de
organisatie en haar medewerkers en bestuur. Stil wordt gestaan bij de vraag wat dit betekent
voor de verhoudingen met anderen in het veld en buiten het veld. Ook bewust wordt stil
gestaan bij de vraag of vooraf geplande resultaten worden behaald en wat geleerd kan
worden van collectieve belangenbehartiging tot nu toe (monitoring en evaluatie).
De combinatie van bovenstaande elementen zorgt ervoor dat het systeem dat (dreigende)
dakloosheid veroorzaakt en in stand houdt nauwelijks structureel wordt aangesproken. De
harde conclusie is dat organisaties, onbewust uiteraard, het systeem mogelijk bestendigen.

2. Aanbevelingen voor organisaties
Naar aanleiding van de bovenstaande analyse kunnen vier algemene aanbevelingen worden
geformuleerd (hoofdstuk 2.1.). Vervolgens worden per onderzocht onderdeel specifieke
aanbevelingen geformuleerd (hoofdstuk 2.2.).

2.1.

Algemene aanbevelingen

Waar te beginnen? Die vraag zal terecht opkomen gezien de hoeveel bevindingen in dit
onderzoek. De onderstaande algemene aanbevelingen geven een algemene routekaart. Het
begint met reflectie. Deze vindt plaats binnen organisaties. Daarna binnen een breder
netwerk van organisaties. Daarna volgt een meer diepgaande analyse van de persoonlijke en
organisatorische capaciteiten waaraan gewerkt zal moeten worden om collectieve
belangenbehartiging effectief te kunnen doen. Aan de hand daarvan kan gekeken worden
naar financiële middelen die nodig zijn. Overkoepelend kan de vraag opgeworpen worden
wat nodig is om verdere samenwerking of zelfs een bredere beweging te ontwikkelen.
Reflecteer
Reflecteer op collectieve belangenbehartiging. Neem bewust de tijd om binnen de organisatie
en met het bestuur te reflecteren op de rol en positie van collectieve belangenbehartiging.
Kijk daarbij naar het belang van collectieve belangenbehartiging en de ambitie. Waarom doen
we collectieve belangenbehartiging? Wat willen we ermee bereiken? Daarna is het zaak te
kijken naar wat er nodig is om deze rol en positie te kunnen vervullen.
Vervolgens zou een soortgelijke reflectie plaats moeten vinden binnen een breder netwerk
aan organisaties. Deze netwerken zijn er al. Ze worden echter onvoldoende benut voor
gezamenlijke collectieve belangenbehartiging. De reflectie binnen het netwerk zal duidelijker
maken welke capaciteiten van individuele organisaties versterkt moeten worden.
Voor deze reflectie is tijd nodig. Die tijd wordt nu niet genomen. Daarnaast zijn er
verschillende raamwerken die helpen om de reflectie vorm te geven. In de specifieke
aanbevelingen zullen enkele specifieke lijnen worden uitgestippeld waarlangs reflectie kan
plaats vinden. De vragenlijst die de basis is geweest van de semi-gestructureerde interviews
kan een handige zelfreflectie tool zijn.
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Capaciteitsversterking
Investeer in capaciteiten om aan collectieve belangenbehartiging te kunnen doen. Deze
capaciteiten zitten op verschillende niveaus: bij individuele medewerkers, de organisatie en
het samenwerkingsverband.
Welke capaciteiten dat zijn hangt dus af van de reflectie. Tegelijkertijd geeft dit onderzoek
een algemeen raamwerk waaraan getoetst kan worden. Dit is de opsomming van capaciteiten
die nodig zijn om effectieve collectieve belangenbehartiging te kunnen doen. Dit raamwerk
wordt kort geïntroduceerd in de ‘Theorie’ (Deel 1, hoofdstuk 4).
Dit kan overweldigend lijken. Het is echter niet zo dat iedere organisatie alle capaciteiten in
gelijke mate moet bezitten. Er zijn talloze manieren om aan de capaciteiten te werken. Er zijn
talloze manieren om de capaciteiten in te vullen. Bovendien kan in netwerken erg goed samen
worden gekeken naar de realistische inzet van verschillende organisaties waarbij capaciteiten
elkaar aanvullen. Zo kunnen organisaties vanuit hun eigen ambitie en middelen wel
structureel en bewust werken aan hun collectieve belangenbehartiging.
Financiële middelen
Uiteraard is het gebrek aan financiële middelen voor collectieve belangenbehartiging een
belemmering. Het is echter te kort door de bocht om te stellen dat meer financiële middelen
de oplossing is. De financiële middelen zouden dan ook effectief moeten bijdragen aan betere
meer structurele collectieve belangenbehartiging. Dit onderzoek geeft hier handvatten voor.
Dat gezegd hebbende, er moeten wel degelijk meer financiële middelen beschikbaar worden
gemaakt voor collectieve belangenbehartiging. Organisaties kunnen daar zelf een rol in
spelen. Zo kunnen ze binnen de huidige middelen meer geld vrijmaken voor collectieve
belangenbehartiging. Gelden die beschikbaar worden gesteld voor onafhankelijke
cliëntondersteuning kunnen bijvoorbeeld ook aangewend worden voor collectieve
belangenbehartiging. Daarnaast zouden financiële middelen apart kunnen worden geworven.
Dit is iets dat nauwelijks gebeurt in het veld. Die middelen dienen dan in ieder geval, en ten
eerste, te worden gebruikt om capaciteiten te versterken die noodzakelijk zijn om effectieve
collectieve belangenbehartiging te kunnen doen.
Ook zouden financiers, waaronder de overheid, meer middelen vrij moeten maken voor
collectieve belangenbehartiging. De middelen die er al zijn zouden strategischer ingezet
moeten worden. Hierover meer in de aanbevelingen voor financiers.
Versterk organisaties, samenwerkingsverbanden en werk aan een beweging
De groeiende problematiek schreeuwt om de aanpak van het gehele systeem. Het systeem
dat dakloosheid veroorzaakt, verergert en in stand houdt. Een systeem dat hoe dan ook
onvoldoende doet om het te beëindigen.
Een organisatie alleen kan dat systeem niet veranderen. Hierboven is het belang van
samenwerking en investeren in samenwerking aangegeven. Die samenwerking richt zich op
effectievere collectieve belangenbehartiging. In het kader van de ‘ecologie van bewegingen’
is dit het onderdeel ‘institutionele verandering’ van een sociale beweging. Samenwerking
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moet leiden tot het bewegen van de massa, het structureel versterken en organiseren van de
doelgroep (de grass roots) en verbetering van de lobby.
Het veranderen van het systeem vraagt naast die samenwerking om het opzetten van een
echte beweging. De elementen gericht op ‘institutionele verandering’ moeten daarin samen
werken met een sterk veld dat gericht is op ‘persoonlijke transformatie’ en ‘het tonen van
alternatieven’. Deze velden worden gedeeltelijk al bestreken door de organisaties in het veld.
Het probleem is dat dat niet bewust lijkt te gebeuren vanuit een gedeelde visie. Zo ontbreekt
een fundamentele schakel voor het creëren van een sociale beweging gericht op het
beëindigen van (dreigende) dakloosheid.

2.2.

Specifieke aanbevelingen

De specifieke aanbevelingen geven nadere invulling van de algemene aanbevelingen
hierboven. Interne organisatorische elementen en de rol en positie van ervaringsdeskundigen
komt daarbij op de eerste plaats. Daarna volgen specifieke aanbevelingen ten aanzien van
samenwerking met anderen.
Interne organisatie
Maak collectieve belangenbehartiging expliciet in de missie
Leg een verband tussen de strategie en de missie. Bestendig collectieve belangenbehartiging
als strategie van de organisatie in de missie van de organisatie.
Werf bestuursleden expliciet voor collectieve belangenbehartiging
Zorg voor minimaal één bestuurslid die collectieve belangenbehartiging in het functieprofiel
heeft staan. Werf bestuursleden, dus op hun capaciteit om actief bij te kunnen dragen aan
collectieve belangenbehartiging en rugdekking te verlenen aan de collectief belangenbehartiger in de organisatie.
Formuleer een strategie
Aan de basis van een strategie ligt een solide contextanalyse. Daarin worden belangrijke
factoren en actoren geïdentificeerd. Doe daarvoor een factorenanalyse en een stakeholderanalyse. Met name de stakeholderanalyse is uitermate belangrijk.
Formuleer aan de hand van de analyse een visie of lange termijn doelstelling waar de
organisatie (deels) middels collectieve belangenbehartiging aan bij wil dragen. Formuleer een
pad van veranderingen die nodig is om die lange termijn doelstelling te behalen. Pik hier de
verandering(en) uit waar de organisatie sowieso aan wil werken. Dit zijn die veranderingen
die passen bij de organisatie (bijvoorbeeld, omdat het een thema is waar eerder op is
gewerkt) en belangrijk is om de lange termijn doelstelling te behalen.
Het werken met een verandertheorie is bewezen effectief, juist voor collectieve belangenbehartiging. Er zijn verschillende manieren om dit te doen. Een goede eerste kennismaking is
via www.theoryofchange.org en de uitwerking in het Nederlands van MDF NL (MDF NL, 2020).
Er zijn ook specifieke artikelen die voorbeeld verandertheorieën voor collectieve
belangenbehartiging of elementen daarvan presenteren (Stachkowiak, 2013 en Coffman en
de Beer, 2015).
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Verzamel, bespreek en analyseer Informatie
Probeer in de registratie van de signalen snelle en makkelijke manieren te vinden om ze te
categoriseren. Doe dat op zo’n manier dat ze voor collectieve belangenbehartiging nuttig zijn.
Dat kan bijvoorbeeld door met kernwoorden te werken (zoals de Word Cloud) waardoor
signalen van eenzelfde orde eruit springen.
Dit kan nog specifieker bijvoorbeeld door kernwoorden vanuit de strategie te verwerken in
het registratiesysteem en signalen daaraan te verbinden; of in het registratiesysteem expliciet
een onderdeel collectieve belangenbehartiging te integreren; of door extra ruimte te laten in
het registratiesysteem om over relevante factoren en actoren te rapporteren. De
geformuleerde strategie helpt bij het kaderen van relevante informatie. Zo worden signalen
en andere contextuele informatie getoetst aan de mate waarin ze invloed hebben op de
strategie.
De kracht van het systeem blijft in het gebruik zitten. Organiseer daarom structuren binnen
de organisatie en met het bredere netwerk om de signalen vooral te bespreken. Zo’n
structuur zou expliciet gericht moeten zijn op collectieve belangenbehartiging. Indien dit niet
expliciet is bestaat er alsnog de neiging om individuele signalen vanuit een dienstverlenersreflex te behandelen.
Investeer in kennis op beleid, wet- en regelgeving en uitvoering daarvan
Signalen moeten geanalyseerd worden aan de hand van beleid, wet- en regelgeving en
uitvoering daarvan. Zo kan de link worden gelegd tussen een signaal en beleid bijvoorbeeld.
Investering in kennis hierop kan binnen de organisatie, maar ook binnen een samenwerkingsverband (zie hieronder).
Maak rollen en taken van medewerkers in collectieve belangenbehartiging expliciet
Bij de bespreking intern van het belang van collectieve belangenbehartiging worden zoveel
mogelijk medewerkers betrokken. Hun rol en toegevoegde waarde voor collectieve belangenbehartiging wordt besproken. Daarnaast wordt nagegaan in welke mate deze rollen kunnen
worden bestendigd.
Bestendig de rollen doormiddel van functieprofielen (en eventueel, waar relevant, aandacht
hiervoor in functioneringsgesprekken).
Ervaringsdeskundigen en collectieve belangenbehartiging
Inzet ‘ervaringsdeskundigen’ dient collectieve belangenbehartiging
Reflecteer bewust op de bijdrage van ‘het verhaal’ van de ‘ervaringsdeskundige’ aan
collectieve belangenbehartiging. Het opzetten van ‘open spaces’ is een good practice dat
meer aandacht verdient in het veld. Daarbij dient oog te zijn voor de voorwaarden waaronder
een ‘open space’ effectief bijdraagt aan empowerment van de ‘ervaringsdeskundige’ en de
collectieve belangenbehartiging.
Wanneer organisaties van ‘professionals’ het verhaal van de ervaringsdeskundige in ‘closed
spaces’ gebruiken, dient bewust een heel specifiek doel te worden geformuleerd. Hier wordt
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vooraf en achteraf op gereflecteerd. Zij dienen, mogelijkerwijs, zoveel mogelijk het ‘gebruik’
van het verhaal van de ‘ervaringsdeskundige ’in ‘closed spaces’.
Ondersteuning ‘ervaringsdeskundigen’ gericht op individuele en collectieve empowerment
Ondersteuning van ‘ervaringsdeskundigen’ dient zich te concentreren op het individuele vlak
(creëren zelfvertrouwen, bewustzijn over recht van spreken o.a.) en het collectieve vlak.
Maak duidelijk hoe activiteiten bijdragen aan individuele ‘empowerment’ en hoe deze
bijdragen aan collectieve ‘empowerment’. Maak daarbij het vergroten van de machtspositie
van de doelgroep expliciet tot een doel van collectieve belangenbehartiging.
De organisatie (of het samenwerkingsverband) heeft specifieke activiteiten die erop gericht
zijn dat collectieve belangenbehartiging daadwerkelijk ‘met’ en/of ‘door’ ervaringsdeskundigen gedaan kan worden. Organisaties die opgezet zijn vanuit, en geleid worden door,
de doelgroep zouden extra versterking nodig hebben.
Er zijn meerdere opleidingen ‘ervaringsdeskundigheid’. Het is onduidelijk in welke mate deze
zich naast individuele ‘empowerment’ ook op collectieve ‘empowerment’ concentreren. Het
is aan te bevelen dit wel te stimuleren. Daarbij zou ook aansluiting kunnen worden gevonden
bij sociaal werk opleidingen die expliciet aandacht hebben voor het politiseren van sociaal
werk.
Structurele raadpleging achterban nodig voor legitimiteit
Organisaties moeten hun achterban meer en structureler betrekken bij collectieve
belangenbehartiging. Zij dienen legitimiteit te verlenen aan de collectieve belangenbehartiging. Dit geldt ook wanneer collectieve belangenbehartiging door en met de doelgroep
worden gedaan, en met name wanneer collectieve belangenbehartiging voor hen gedaan
wordt.
Rol en positie ervaringsdeskundigen en professionals
Reflecteer in samenwerkingsverbanden, op de specifieke positie en rol van ervaringsdeskundigen en de rol en positie van ‘professionals’ in collectieve belangenbehartiging.
Binnen een strategie kunnen bepaalde strategische lijnen of specifieke acties afwisselt voor,
met en door ervaringsdeskundigen plaats vinden.
Wanneer collectieve belangenbehartiging met en door ‘ervaringsdeskundigen’ wordt gedaan,
zouden professionals activiteiten kunnen ontplooien om deze rol en positie van ‘ervaringsdeskundigen’ en de collectieve belangenbehartiging door hen extra te versterken.
Samenwerking
Ga bewust samenwerking aan voor collectieve belangenbehartiging
Ga gezamenlijk de discussie aan over samenwerking in collectieve belangenbehartiging. Doe
dit aan de hand van de resultaten van de interne discussie in organisaties. Mogelijkerwijs is
er al een concept van een strategie. Dit is een mooie basis voor discussie. De kern is dat de
discussie en de samenwerking uitsluitend in het teken van collectieve belangenbehartiging
staan.
Zoek samenwerking met andere netwerken
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Ga meer structurele samenwerking aan met spelers die expliciet werken op het domein van
wonen. Het is duidelijk dat wonen een sleutel is voor de oplossing van dakloosheid. Zoek die
samenwerking actief, als onderdeel van een bredere coalitie van partijen tegen dakloosheid,
gericht op voorkomen van dakloosheid en voorkomen van terugval op dakloosheid (zie ook
‘sociale beweging’ hieronder).
Ga meer structurele samenwerking aan met onderzoeksinstellingen ten behoeve van
collectieve belangenbehartiging. De samenwerking is gericht op het onderbouwen van de
visie, frame en strategie. Onderzoek dient zich ook te richten op het onderbouwen en
monitoren van aannames in de strategie en resultaten van collectieve belangenbehartiging.
Er vindt relatief veel gefragmenteerd onderzoek plaats op het gebied van (dreigende)
dakloosheid. Een mogelijke actie is om vanuit het veld dit onderzoek samen te brengen in een
min of meer geformaliseerd kenniscentrum. Op juridisch gebied is Housing Rights Watch
hiervoor een voorbeeld.
Formuleer een strategie samen met anderen
Het formuleren van een strategie vormt idealiter de basis van eventuele samenwerking met
anderen. Het gezamenlijk formuleren van een beïnvloedingsstrategie leidt tot een onderlinge
verdeling van rollen, taken en verantwoordelijkheden. De strategie vormt ook een houvast
die kan worden gebruikt voor het formuleren van boodschappen en keuzes over deelname
aan overleggen. Over de strategie wordt continu gereflecteerd. Veranderingen in de context
leiden tot aanpassing van de strategie (het pad naar de doelstelling en de activiteiten die
passend zijn). De lange-termijn doelstelling (of visie) acteert dan als continue gids (Ho et. al.,
2020).
Zorg voor een breed palet aan type activiteiten
Zorg voor een diverse strategie waarbij een mix mogelijk is van meer op coöperatie en meer
op confrontatie gerichte activiteiten. Hanteer daarbij ook de driedeling voor sociale
bewegingen: mensen die de massa mobiliseren; mensen die de basis kunnen organiseren om
druk te zetten; mensen die het rechtstreekse contact hebben met beleidsmakers. Binnen een
samenwerking kunnen verschillende spelers een rol hebben. Daarnaast kunnen nieuwe
spelers binnen worden gebracht.
Maak destigmatiserging en bewustwording expliciet onderdeel van de strategie.
Zorg er ook voor dat bewustwordings- en destigmatiseringsprojecten expliciet onderdeel zijn
van een bredere beïnvloedingsstrategie. Hiermee wordt het bredere publiek mede aangezet
om bij te dragen aan collectieve belangenbehartiging. Bovendien kan het bijdragen tot
individuele en collectieve ‘empowerment’ van de doelgroep zelf.
Verken meer synergie tussen gemeentelijke en nationale collectieve belangenbehartiging
In discussies over samenwerking dient expliciet aandacht te zijn voor ‘verticale’
samenwerking tussen organisaties (en netwerken) op gemeentelijk en op nationaal niveau.
Dit is met name cruciaal voor belangenbehartigers.
De vraag of er voldoende vertegenwoordiging van belangenbehartigers is op nationaal niveau
dient gesteld te worden. Daarbij zou gekeken kunnen worden naar andere platforms of
samenwerkingsverbanden naast de cliëntenorganisatie.
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De cliëntenorganisatie dient versterkt te worden. Dit zou moeten gebeuren langs de lijnen
van de aanbevelingen in dit rapport. Dat wil zeggen dat prioriteit dient te worden gegeven
aan versterking van de capaciteit om effectieve collectieve belangenbehartiging te kunnen
doen. Hiervoor zoud structurele financiële ondersteuning voor nodig zijn.
Belangenbehartigers en zorgverleners staan open voor een gesprek over collectieve
belangenbehartiging
Zorgverleners, met name maatschappelijke opvangorganisaties, en belangenbehartigers en
hulpverleners zouden meer expliciet en bewust het gesprek aan moeten gaan over
samenwerking in collectieve belangenbehartiging. Leidend daarin is de vraag in welke mate
structureel kan worden samengewerkt vanuit het besef dat er grote verschillen zijn.
Zorgverleners zouden in dit gesprek transparant moeten zijn over de mate waarin en hoe
collectieve belangenbehartiging wordt gedaan. Daarbij hoort ook openheid over de grenzen
van collectieve belangenbehartiging. Tenslotte hoort daarbij ook verduidelijking van de mate
waarin het organisatiebelang het belang van de doelgroep dient.
De aanname vanuit dit onderzoek is dat beide partijen grotendeels hetzelfde doel dienen en
dus zeker op onderdelen ook samen zouden kunnen optrekken. Tegelijkertijd wordt in dit
onderzoek wel onderkend dat er mogelijk fundamentele verschillen van inzicht zijn.
Begin te bouwen aan een bredere sociale beweging
Verbindt mensen die bezig zijn met ‘persoonlijke transformatie’, het aanbieden van
‘alternatieven’ en zij die bezig zijn met ‘verandering van instituties’ met elkaar. Doe dit vanuit
een gedeelde visie op verandering. Dit kan op het moment dat de andere aanbevelingen
worden opgevolgd. De discussies over een bredere sociale beweging hebben vervolgens ook
weer impact op de versterking die nodig is voor de eigen organisatie en de
samenwerkingsverbanden. De sociale beweging is het sluitstuk.
Financiën
Hierboven is de rol van specifieke financiële middelen uitgebreid aan de orde gekomen. Bij
het werven van financiële middelen is het van belang stil te staan bij de aard van de
financiering en de rol van de financier.
Aard van de financiering
Richt financieringsaanvragen op het versterken van capaciteiten voor collectieve
belangenbehartiging en het plannen, uitvoeren, monitoren en evalueren van een
beïnvloedingsstrategie. Probeer dit programmatisch op te zetten, zodat het beter geborgd is
in de organisatie (en het samenwerkingsverband). Kortlopende outputgerichte
projectfinanciering kan van toegevoegde waarde zijn als onderdeel van een breder
programma gericht op collectieve belangenbehartiging.
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Relatie met de financier
Reflecteer op de relatie met de financier wanneer er financiering is voor collectieve
belangenbehartiging. Enkele richtlijnen hierbij zijn:
- Onafhankelijkheid: garandeer onafhankelijkheid in het bepalen en uitvoeren van de
strategie;
- Verantwoording op hoofdlijnen, niet op activiteiten en output niveau. Dat betekent
ook dat vooraf geen activiteitenplan hoeft te worden ingediend. De kern is
resultaatgericht werken, waarbij het resultaat geformuleerd is in termen van
verandering die men beoogt te behalen. De activiteiten die nodig zijn om deze
verandering te bewerkstelligen zijn flexibel en passen zich aan de veranderende
context;
- Leren is een specifiek doel van monitoring en evaluatie. Kijken naar wat wel en niet
werkt op collectieve belangenbehartiging en in de financiering daarvan moet een
centrale plek krijgen. Dat betekent ook dat er een grote mate van onderling
vertrouwen moet zijn om zaken die niet goed gaan open te bespreken. Immers, een
doel is leren.
Deze aanbevelingen worden ook gedaan in het onderdeel ‘aanbevelingen voor financiers’.
Polderoverlegmodel
Het gevaar van het Polderoverlegmodel wordt vooral veroorzaakt door de zwaktes van het
veld op collectieve belangenbehartiging. Door bovenstaande aanbevelingen op te volgen zou
een meer strategisch bewust veld moeten ontstaan. Een veld dat beter samenwerkt. Een veld
dat toewerkt naar het bestendigen van een sociale beweging rondom het beëindigen van
dakloosheid.

3. Voor financiers
De onderstaande bevindingen zijn met name gericht op particuliere fondsen en overheden.
Voor de overheid geldt echter nog speciale aandacht voor twee punten.
Overweging voor overheden
De overheid zou financieel bij moeten dragen aan het organiseren van tegenspraak. Een
tegenspraak die de overheid in de huidige context meer dan ooit nodig heeft, op gemeenteen rijksniveau. Uit de interviews blijkt dat meerdere gemeenten en de Rijksoverheid op
verschillende manieren nadenken over tegenspraak en het faciliteren van tegenspraak. Twee
punten zijn belangrijk.
Ten eerste dient onafhankelijkheid van organisaties en netwerken te worden gegarandeerd.
Bij financiering van tegenspraak door de overheid spelen vragen omtrent onafhankelijkheid
van de gefinancierde organisaties. Durft de organisatie gefinancierd door de overheid, die
overheid nog aan te spreken? Binnen ontwikkelingssamenwerking is hierover geleerd. Daar
zijn strategische partnerschappen opgericht tussen overheid en maatschappelijk middenveld
waarbinnen voldoende ruimte is voor organisaties om op verschillende manieren tegenspraak te organiseren jegens diezelfde overheid. Binnen ontwikkelingssamenwerking wordt
hierop overigens nog continu geleerd (IOB, 2019; Kamstra, 2020). Nationaal en gemeentelijk
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kan hier weer van geleerd worden. De vragen die leven in de internationale context zijn
namelijk niet erg verschillend van vragen in de Nederlandse context.
Ten tweede, dient tegenspraak niet te worden gereduceerd tot participatie (of vertegenwoordiging) aan tafel in beleidsprocessen. Dit is slechts een onderdeel van tegenspraak. Door
uitsluitend daarop te focussen bestaat nog altijd een enorm risico op integratie in
overheidsstructuren. Sterker nog, uit de interviews blijkt dat dit proces al gaande is. Het
draagt niet bij aan reële tegenspraak. Tegenspraak moet ook van buitenaf kunnen komen en
confronterend zijn. Tegenspraak die ertoe leidt dat het systeem als zodanig kan worden
aangesproken. Dat betekent ook dat overlegstructuren an sich kunnen worden aangesproken
op hun bijdrage aan verandering.
Daarnaast dient participatie sowieso versterkt te worden. De richtlijnen van ‘betekenisvolle
participatie’ kunnen daarvoor relevant zijn. Meerdere publicaties in het veld geven hiervoor
handreikingen en best practices (Werkplaats COMO, 2017; Verbeek et al. 2018; De Bruijn en
Mateman, 2018). Ook het Comité voor de Rechten van Mensen met een Beperking heeft een
uitvoerig general comment geschreven over het recht op participatie en de voorwaarden
waaraan dat moet voldoen (CRPD, 2017).
De onderstaande aanbevelingen gelden verder onverkort voor overheid en andere financiers.
Aanbevelingen financiers
Hoe te financieren
- Zorg voor continuïteit met lange termijn financiering. De beoogde veranderingen
zullen niet op korte termijn gebeuren en zijn ook niet te vatten in kortlopende
projecten met een strak tijdschema voor uitvoering.
- Bovendien vraagt de manier van financiering om een relatie van vertrouwen. Deze
dient te worden opgebouwd. Zekerheid van financiering helpt dit bouwen van
vertrouwen;
- Financier resultaatgericht niet activiteitengericht. De boogde verandering en het pad
daar naartoe is geen lineair voorspelbaar proces met een vooraf geplande serie
activiteiten en outputs (producten en diensten). De visie, de lange termijn doelstellingen en de strategie bieden houvast. Het pad ernaartoe zal continu veranderen
door veranderingen in de context, kansen en risico’s die zich voordoen. Dat maakt
collectieve belangenbehartiging ingewikkeld te voorspellen. Het zorgt ervoor dat
financiering gericht moet zijn op veranderingen (‘outcomes’). Hoe deze te bereiken,
welke activiteiten en outputs nodig zijn, moet flexibel zijn. Organisaties en netwerken
moeten hier zelf op in kunnen spelen. Dit pleit ook voor een meer programmatische
financiering in plaats van vaak losstaande tijdelijke projectfinanciering.
- Wanneer projecten worden gefinancierd dienen deze expliciet bij te dragen aan
langere termijn doelstellingen en de uitvoering van de onderliggende strategie;
- Focus op leren, naast verantwoording. Leer daarbij wat werkt en wat niet werkt in een
strategie. Niet alle keuzes zullen werken of positief uitwerken. Op basis van vertrouwen kan hier een open gesprek over plaats vinden.
- Focus op meten van effect en impact van collectieve belangenbehartiging. Dit helpt
het leerproces;
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-

-

-

Meerdere fondsen financieren projecten en organisaties in het veld. Soms op
collectieve belangenbehartiging of onderdelen daarvan. Waar meerdere fondsen
collectieve belangenbehartiging financieren op (dreigende) dakloosheid zal deze
financiering op elkaar afgestemd moeten zijn;
Fondsen kunnen vanuit een gedeelde visie:
o Samenwerking zelf financieren;
o Een samenwerkingsverband financieren; of,
o Individuele organisaties binnen een samenwerkingsverband financieren.
Idealiter komen fondsen samen om vanuit een gedeelde visie componenten van een
bredere beweging te financieren. Financiering op collectieve behartiging (verandering
van instituties), ‘persoonlijke transformatie’ en ‘alternatieven’ kunnen vanuit een
gedeelde visie op elkaar worden afgestemd om te werken aan een bredere sociale
beweging tegen (dreigende) dakloosheid.

Wat te financieren
- Financier capaciteitsversterking. Dit zijn capaciteiten die nodig zijn om te voldoen aan
de basisvoorwaarden voor collectieve belangenbehartiging.
- Ondersteun het bouwen van netwerken en een bredere beweging op (dreigende)
dakloosheid. Kijk naar verschillende rollen die organisaties kunnen en willen spelen in
een breder netwerk of beweging. Financier het invullen van die rollen. Stem daarbij
wederom af met andere financiers;
- Ondersteun variatie in type organisaties en potentiële activiteiten. Ondersteun
campagne organisaties, organisaties van cliënten, onderzoek, organisaties die willen
investeren in lobby e.d.;
- Financier de kosten van samenwerking. Samenwerking kost tijd en kost geld. Geld
voor bijeenkomsten, onderliggend onderzoek, reiskosten e.d.;
- Wees een katalysator van contacten en relaties. Gebruik jouw netwerken om de
beweging te verbreden en toegang te geven tot andere (politieke) spelers. Alle
fondsen hebben middels hun portfolio en bredere contacten toegang tot spelers en
netwerken die het werk van organisaties en netwerken op (dreigende) dakloosheid
kunnen versterken. Het is belangrijk samenwerkingen en connecties niet op te
dringen, zeker niet met financiering;
- Kijk waar financiering kan helpen om onderliggende conflicten op te lossen: bijvoorbeeld tussen ‘ervaringsdeskundigen’ en ‘professionals’ of tussen ‘zorgverleners’ en
‘belangenbehartigers’;
- Financier monitoring en evaluatie ten behoeve van leren.
- Kijk breder en steun het opzetten van een bredere beweging. Draag hieraan bij door
financiering van onderdelen van die beweging ook expliciet samen te brengen.
Wat niet te doen
Uit bovenstaande kunnen een aantal ‘bad practices’ worden gedistilleerd. Deze worden ook
genoemd in de literatuur op collectieve belangenbehartiging en ontwikkelingssamenwerking
en ondersteuning van sociale bewegingen (Elbers en Schulpen, 2020).
- Top-down besluitvorming over de financiering en wat er meegedaan moet worden;

69

-

Beperk financiering niet tot korte termijn projectfinanciering. Dit creëert onzekerheid
en laat weinig ruimte voor organisaties om capaciteit op te bouwen.
Ga geen op management gerichte professionalisering eisen voor organisaties die
vanuit de doelgroep groeien. Dit kan legitimiteit ondermijnen, omdat het distantie
creëert tussen de leiders in een organisatie en de achterban;
Werk niet uitsluitend met ‘usual suspects’ of meer geprofessionaliseerde organisaties.
Kijk naar wat er nodig is in het veld;
Vraag niet om rigide lineaire planning. Geen activiteiten en outputs planningen voor
een langere termijn. Budgetteer op basis van resultaten;
Vraag geen uitvoerige monitoringrapportages gericht op verantwoording. Zeker
wanneer meerdere fondsen financieren is dit nodeloos belastend. Stem dit af.
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Bijlage 3: Vragenlijst
De volgende vragenlijst is op deze manier verstuurd voorafgaand aan de interviews.
Interview vragen
Idee is om de vragen hieronder de revue te laten passeren, zonder direct deze structuur aan
te houden. Het zijn vragen voor semi-gestructureerde interviews.
Deze vragen zijn niet allemaal relevant, in deze vorm, voor iedere geïnterviewde. Er zullen dus
aanpassingen zijn naar gelang het interview en het type organisatie dat deze persoon
vertegenwoordigt.
Introductievragen
- Schets organisatie: ontstaan en verschillende activiteiten (zal ik online opzoeken en
checken).
- Wat is volgens jullie collectieve belangenbehartiging? Doen jullie collectieve
belangenbehartiging? Of hebben jullie dit eerder gedaan? Sinds wanneer / hoe lang?
- Zie je een trend: wordt er meer of minder ccb verwacht van jullie / of wordt het meer
of minder door jullie gedaan?
- Geef een voorbeeld van een ccb traject. Geef zoveel mogelijk voorbeelden van
trajecten in de beantwoording van de onderstaande vragen.
Basisvraag
- Welke interne organisatie-elementen en externe actoren en factoren helpen en
belemmeren beleidsbeïnvloeding volgens jullie? En hoe gaan jullie daar mee om?
Externe elementen van de organisatie:
o Factoren (algemene elementen in de omgeving: politieke, economische,
technische, sociale en culturele bijvoorbeeld);
§ Zie je factoren inde context die ervoor zorgen dat je meer of minder
collectieve belangenbehartiging doet? Bijvoorbeeld, zie je een
verschuiving in de manier waarop naar dak- en thuisloosheid wordt
gekeken: van individueel naar maatschappelijk probleem?
§ Wat is de relatie tot de rol van de overheid in het sociaal domein? Zorgt
die veranderende rol voor meer of minder collectieve belangenbehartiging?
o Actoren (specifieke elementen, namelijk die actoren waar de organisatie
specifieke relaties mee heeft);
§ Wat zijn de targets van collectieve belangenbehartiging? Overheid/
gemeente of ook andere partijen die moeten bewegen? Hoe identificeren jullie die actoren? Wat is jullie relatie met die actoren?
§ Met welke partijen werken jullie samen in collectieve belangenbehartiging? In welke mate? Sporadisch/regelmatig/structureel? Hoe
wordt dit bepaald? Zijn er onderwerpen waarop jullie sowieso niet
samenwerken? Hoe ziet zo’n samenwerking eruit?
§ Hoe verhoudt jullie werk zich tot het gemeentelijk of nationaal niveau?
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Wat zijn jullie (politieke) targets? Welke rol speelt het bredere publiek
en andere actoren dan politieke actoren? Is hier een relatie mee? Hoe
bepaal je de politieke actoren?
§ Hoe is de relatie tot de overheid? Krijgen jullie een rol/een plek? Of
moet je die bevechten? Zijn er plekken waar toegang makkelijker is? Zo
ja, wat doe je dan om toch toegang te krijgen? Wordt de ruimte groter
of juist niet? Zijn er institutionele arrangementen of is er regelgeving
die ervoor zorgt dat jullie sowieso deelnemen aan beleid/wet/maatregelen?
§ Is de financiële relatie met de gemeente/overheid een belemmering of
juist een kans om ccb te doen?
§ Hoe wordt vormgegeven aan de rol van cliënten? In welke mate wordt
met hen overlegd en/of samengewerkt in het bepalen van ccb
activiteiten en doelstellingen? Hoe worden ze betrokken en blijven ze
betrokken?
o Missie: waarom bestaat de organisatie? Wat wil het bereiken?
§ Stukje over type organisatie, maar met focus op de plek van collectieve
belangenbehartiging. Hoe zorgt collectieve belangenbehartiging voor
het invullen van de missie (en bijdrage aan de visie)? Hoe verhoudt zich
dit dan tot de andere werkmethoden (hulpverlening/individuele
belangenbehartiging)?
o Output en effect: alle materiele en immateriële producten en diensten;
§ Wat voor soort producten en diensten leveren jullie in het kader van
collectieve belangenbehartiging? Welke activiteiten? Waarom deze
activiteiten?
§ Hoe worden de cbb boodschappen vormgegeven? Waar worden deze
boodschappen gecommuniceerd en hoe?
o Input: alle middelen die er zijn om outputs te genereren.
§ Zijn er aparte financiën voor collectieve belangenbehartiging? Hoe
wordt het gefinancierd?
§ Speelt financiële stabiliteit een rol bij het wel of niet doen van ccb?
§ In welke mate speelt de financiële relatie met de gemeente/overheid
een rol in ccb?
§ Welke rol spelen ‘cliënten’ en hun verhalen als input voor ccb? Hoe
worden de verhalen ‘gebruikt’?
En interne elementen: onderliggend: impact van ccb op de organisatie? Is men bereid daarin
te investeren?
o Strategie: hoe is de missie vertaald in specifieke doelstellingen en manieren
van werken;
§ In welke mate is er een strategie op ccb? Zijn er doelstellingen? In
welke mate zijn deze korte en lange termijn? Hoe wordt bepaald waar
jullie op inzetten qua cbb? Wie bepaalt dat?
§ Hoe doen jullie ccb? Welke activiteiten onderneem je? Waarom?
§ Wat is de relatie tussen verschillende werkmethoden?
§ Welke rol spelen ervaringsdeskundigen in ccb? Hoe geven jullie hier
vorm aan? Hoe klinkt de stem van de ervaringsdeskundigen door?
§ Hoe worden doelstellingen vertaald? Welke frame/boodschappen
wordt gehanteerd? Hoe wordt hierover gecommuniceerd naar buiten?
§
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Meer algemeen: hoe wordt dak- en thuisloosheid geproblematiseerd?
Als een individueel probleem of een maatschappelijk probleem? In
welke mate heeft dat impact op de cbb?
Structuur: formele en informele taakverdeling en coördinatie van activiteiten
en verantwoordelijkheden;
§ Heeft iemand ccb in zijn/haar portefeuille? Is er een aparte rol weggelegd voor communicatiemedewerkers (als die er zijn)? Wie neemt
besluiten over ccb? Op basis waarvan?
Systemen: interne processen voor het functioneren van de organisatie;
§ Welke interne processen zijn er om ccb te doen?
§ Met name, hoe is de informatieflow geregeld tussen signalen,
casuïstiek en het doen van ccb op basis van rode draden?
§ Hoe worden de boodschappen in de ccb onderbouwd? Welke
systemen zijn hiervoor?
§ Wordt effectiviteit gemonitord en geëvalueerd? Hoe wordt geleerd van
wat wel en niet werkt?
Staff: alle activiteiten, regels en reglementen gericht op het motiveren van
medewerkers en ontwikkeling van capaciteit van medewerkers;
§ Hoeveel staff is er en hoeveel houden zich bezig met ccb? Wordt de
staff hierop gestuurd en hun capaciteiten versterkt?
§ Wordt staff aangenomen op de capaciteit om ccb te doen?
Management stijl: hoe gedraagt management zich;
§ Wordt er gestuurd op ccb? In welke mate manifesteert management/
directeur zich als ccb-er? Wordt men hierop aangetrokken? (Bv. Netwerk in politiek ed)?
§ Wat de rol van het bestuur bij ccb? Wordt het door hen gestimuleerd?
Worden ze erop aangenomen?
Cultuur: wat zijn de gedeelde normen en waarden van mensen binnen de
organisatie.
§ In welke mate is er sprake van een cbb ‘reflex’?
§

o

o

o

o

o
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Bijlage 4: Validatiebijeenkomst
Aangemeld Validatiebijeenkomst onderzoek
Belemmeringen collectieve belangenbehartiging op (dreigende) dakloosheid
Datum: 15 juni 2021 van 15:30 tot 17:30
Via Zoom
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