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Voor dak- en thuistozen met juridische probtemen heeft Amsterdam sinds vijf
jaar Bureau Straatjurist, waar Carotine de Groot en Jenny Boer zich het schompes
werken. 'Dat er nlet geluisterd wordt, dat je niet wordt teruggebeld"'
TFI(ST BRECI1TJE I(EULEN ILLUSTRATIES ANNEKE DL SOETE

Het rnäg at[emaa[
wel wat socialer
c

aroline cle Groot en Jenny Boer
lachen best vaak als ze ìret over
hun lvcrk hebbcn, Niet dat dc
kwesties w'aarnìee dak- en thuislozen
bij hen aanì<lu¡-rpen nou gt'uppig ziju,
nìaâr sonìs hebben ze wel het gevoel it-r
een absuldistlsch toneelstuk te verkeLen. Mensen utorden daalin r¡an hct
ì<astje naar cle muur gestuurd, r,alìen
door mazcn in hct nct u'aatlau jc nict

q'ist dat clie bestondetr, oI ze draaien in
een cilkeltje rond rt'aal ze zoncler hltl¡t
nooit meer uit raken.
Zomaar een p¿ìar voorbeelclen clìe in
cle a{gelopen jaren op het jut'icìisch
splccl<ur.rr van Bttrcatt

Stlaatjurist

voorbij l<t'amen. Ben bejaarde vrouw
r.l'as in het ziekcnhuis opgenomen met
een hersgrinf arct, Dc' revalidatiekliniek
rvilde haar niet or¡erncnren, omdal ze
geen ìrrielaclres had. Jenny llocr bood
dc gemcentc aan om zcìf hecn cÌ-ì \\¡ecr
te fletsen orn dat briefadres te regeleu,
maal cle ambtenaar aan <le k:leloon

l¡lccf volhoudcn dat mcvrottlv zclf naar
het loket rroest komen. 'I)ie l¡evrottrv
lag in het ziekenhr,ris ! Ze kon niet eens
staan en ìopen-'
Een man had orrterecht in de gevangenis gezeten, klt'am vrij en kon t:c'n
r^,'oning gaan huren. NIaar claalvclol:
moest hij vooraf de bolg en cle huur aan
cìe rvor-ringcorporatie betalc'n. I{i¡ hacl
6¡een gelcl. rvant zijn r"ritheriug tvas niet
aangcvraagcl. En om dc uitkering aan tc

vragenJ moest hij een huulcontract hebben.
Bn dan was er nog clie nreneer dic in
het park slaapt en clie voor zijn daklozcnuitkering rnoest bewijzen dat hij
daadu,erl<elijk dakloos r¡'as. OI hÍj even
een kluisje wilcle zette'n bij de booin
rvaar hij dc kon-rcnde nachten zou slapen'! Carol,in.e de Groot:'Die meneer
kon clat helemaal niet, Die wâs ge\l/oot1
bcpcrÌ<t en strapte niet hc¡c je cen kaaú
moet lezen. Hij lag dus niet op cle goede

in de problernen Ís geraakt. Iirg veel

1rlek toen cle handhavers ku'amen con-

cìoor een groep vrijwilìigers sta¿ìt ze
klaar voor dak- en thulslozen met juli-

trolcren. Zijn bijstanclsaanvraag rvcrd
daardoor afgervezeu.' Korte stilte.
'Schokkencl, hè?'

ln hun kantoor

ì<ìjken

Cal'olit-re cle

Groot en Jenny Boer elkaar ¿ran. De
Groot:'In zulke situaties moeten wij
soms heel boos tÃtorclen en clan l<ornt het
r,riterncleìijk goed. Maar ht:t is tliest dat
dat noclig is.' Boer knikt. 'AIs je zÍet u'at
er allernaal geclaan moet worcìen om

lrenscn Ín hct systccm ondcr te blcngen, hoe lan¡¡ clat duult en w¿rt het allemaal niet kost!' Zc stellen: als iemand
dahloos ra¿¡kt, moet ìe diegene metec'n
helpen. M¿ratr'velk bieclen als het
systeem r¡astloopt. I)e gemeente zou iemand moctcn hcl-rben dic in zulkc icliotc
ger,allen snel en door alle bureauclatiscìre lagen been zou kunnen handelen.
Oln tc voorkorncu clat icllaud ,str-:rks jaren verdel is, gedesillusioneet'd raal<t,
vecl geld heeft gekost en nog veel dieper

goc,cl

rllaagr4ak vool' zo'n troubleshooter vindcn zc nog niet. De Groof: 'Maar we
blijven het zeggen. Je moet volhardend

zijn in dit vak.'
Boete
Sinds oktober 2011 ls advoc¿rat Carolic1e GrooL'slraatjurist'. I)ak- en
thuislozcn haclclcn aatrgcgcvcu clat zc
behoefte hadden aan juridische hulp.
Samen met Jentry Bocl en onclersteund

ne

clische ploblemen.

Want juist wie op stt'aat lee{it, kan hct
moeilijk opllernen tegen instanties. Voot'
clc nreest basale vool zieningcn

-

een

l¡riefaclres, bijstarrd of opvang bijr¡oorbeelcl - lnoeten rnensen alle¡lei beu'ijsn-rateriaal kunnen ovi:t'lcggen.'I'elwijI
claklozen nu net geen kast me¡t ortìners
hcbben rvaar hun administratie nctjcs
in zit. Bn hoe beu'iis je dat je claadu'etkeiijk dakloos bent? Je bent cìan bijvoorbec.lcl genooclzaetkt eeu n'eel< Iaug
dor¡r' te geverl \\''aaI' je iedele avor-rcl
slarapt. 1)at levert problemen op \¡oorl
mcnscn die buitcn slapcn. u'aut dat lnag
oflìcieel niet. Je loopt kans te r'r¡o¡clett
\\¡eggcjâagcl, een boete tc krijgen, of nict
op de plek te liggen u'¿l¿lt hanclhat'ers
l<omen controlereu.
'Deze ploceclure geelt veel proìrlemcn', zcgt De Gloot. 'Misschicn sìaap jcr

16

vcrblijf in hotels r¡cldel terug te drii-r-

ffi..{,.l'.

gen. tot nul.' I,ll' rvertlen ra¿ldsvragerr
gcstclrl t'n er rucltl cctr opvatrgt'oorzir'ning rroor- dakloze gezinnen geopeud.

Boer zegt bescheiden: 'Moeilijk le zeggcn of clat echt cloor ons kolnt.' In icclcr
gerraì is het een van cle grootste lecente
vc'r'a

nclcrÌngc'n.

Boer: 'Vrouu'en l<rvar¡en vaak rnet

kindclcn in

Caroline (t) en Jenny (r) houden de moed erin

bij vrienden oI lamilie, maar ook dat

veldcr met je levcn, jc l<unt nooit ccn

ligt vaak gevoelig. Veel mensen

volgende stâp zetten.'
Die ì<lachten kelen steeds r.veel terug.
En clat is frustrcrencl . De Groot: 'Wa
zijn sorns heel l¡roe, want we werl<en
ons kapot. Ik kan er wel tegen steecls
clezeìfde klachten te behandelen, uraar
ik kan nict tcgcn hct orrbcglip van instanfies. Dat er niet geJuistr:rcl woldt,
dat je niet u'orclt teruggebeld, dat altijcl
iernand het u'oord moet \¡oeren namens
clak- en thuislozen omdât zij zelf niet
\\'orden gehoorcl. Die hautaine houding
vind ik hecl wondcrlijk. Soms krijg je
bijr.ra het idee daI ambtenaren het uit
hr.rn eigen zak moeten bctalen.'

het
netwerk r¡an clak- en thuislozen leven
vân een bijstanclsuitkcling cn zijn bang
daarop gehoi't te wolden als ze iemand
onclerdak biedcn. Maar cl zijn ook rncnsen clie er helem¿lal niet op zitten te
u'achten dat ze dan 's ochtends vroeg
handhavers op de stoep kriìgen. De
controles gaan heel ver. Ze kijken ur je
wasmancl, ze tellen cle tancienborstels.
En komt jc situatie niet gcìoofu'aardig
over'? Dan wordt ie aanvraag afgervezen. Dan moet iernanrì die toch al niks
heeft maanden zonder uitkering zien te
overlevcn. Dat is eigenlijk clooclgewoon,
moet ik l'reiaas zeggen.'
Boer': 'Bcn brjcf¿rclrcs krijgen is nol<
ontzettend moeilijk. Dat is een van cle
l<lachten die steeds bliiven telugkornen.
Ik clenl< cìat ze het aarrtal lnensetr met
een briefadres zo klein mogeliìl< willen
houden, omclat er enorm ûree gefraucleer-rì l<an worden, bijvoorbeelcì rnet
toeslagcn en uitkcringen. Maar hct lijkt
wel oI er ook \¡L,el onverschillighei<l is
bij instanties. Dat er mensen buiten cle
ìroot vallen, wordt geu,oon geacceptecrcì. Ter-i.vijl je zonder brìefach'c's c'cht
een groot 1:robleem hebt. Je hebt clan
helcmaal nergcns rccht op. Je komt nict
ir.r

Hotelkamer
NIaart 2016 r,erschijnt ccn intcrvicrn'
met Jenny Boer in de krant u'aarin ziì
cle noodklok luidt over dakloze gezinnen. Die l<unnen nergens terecht. Gevolg ls dat kinderen soms uit huis wor'clen geplaatst, oI dat moetlers met
kincleren een tijcl lang in een hotel Ìeven. ln 2015 heeft dat cle geueente Atnsterclal¡ ¿rlleen al zo'n achthoncleldcluizend euro gekost. In een reactie zei een
u'oordvocrclcr tocn: 'We zijn bczig om
op korte terrnijn ec'n extra noorlopvang
voor cle 25 gezinnen te realiseren on-r het

cetr

hotcì tcrccht. Andcrc

gplekken \\¡¿ìr'ell et' n iet. M¿l al' s lel
je voor: clie zrtten clus met z'n allen in
ce n hotclkarner \vAâr ze rrerdel níl<s
hebben, Ze kunnern uiet koken, cle kincleren ¡noeten zich gecleiscl houclen, el-l
\\'c zagcn mcnsen clie dat langer dan ceu
jaar meemaakten. DaL ìs toch geen o¡rvang? Hr.t is heel Iastig. en metrscn zijtr
bang zich r.rit te spreken, want dan krijgen ze ìnisschien nog meer problemen.
Iemancl zei laatst tegen me: cle toeristen
zitten vi¿r Airbnb in onzc httizen, en de
claklozen zitten in hotels!'
op va

n

Winteropvang

El is ook nog een tr.r,eede grote rrooruitgang: hct Eulopccs Cornité voor Socialc
Rechten oordeelde in 2014 dat het in
cle menselijke rn'aaldigheid
onl iemancì in nood het recl-rt o¡r onrìerdak te ontzeggen. Nederland doet dat
u'el. Daklozenop\¡ang is narnelijk in
principc allecn tocganl<clijk voor mcnsen die naast hun clakloosheid ook ps¡.'chiatrischc ploblernen of eeu verslar,ing
hcbl.¡en. Wie 'zelfrecìzaam' is, heel.t een
slcchtcre posrtic. Naal aanlcidiì19 \¡aìl
clc' uitspraak van hc-t Europees Comitti
js in Amsterrlam llu rvintcropvang itrgcsteld, r'an dccembcr tot april, voor- icclereen clie hct nodig heelt.
De GrooL: 'Daar zijnlve heel bìii mee,
hoewel we ooh vindelr dat die opv¿ìng
het hele jaar beschikbaaù zou rnoeten
zrir-r, Om twee reclenen: ten eel'stc' is het

striicl is met

in april wcl lckkcr op cctr tcr-rasjc

onclcr'

niet als je 's
rnoet
<.¡verlet,en.
Ilc'[ kan
nachls buiten
tot half rnei nog t't'íezen. Ten tu'eecìe is
hct voor ons best moeilijlt uit te leggcn
clat de becl-bad-broodopvang vool uitgcproccdccldcn hct hclc'jaar opcn is,
een u'¿runtelanìp, maar
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rnaal' cle cìal<lozen in apríI u¡eer buiten
sta¿ìn.

'

lSoer: 'We u'lllen cìe vergelijking tussen uitgeprocecleercìen e¡r dakLrzen eigcnlìjk nrct nlakcn. Ecn rncns is ccn
Íìens, en of die nou ongeclocumenteerd
is ol clakloos zou niet uìt moeten mal<cn. Wij vjnclen cìat nlcmand op straat
zou moeten hoeven staan.'

De Groot:'Dal is ook llaglant in

strijcl rnct intc¡nationalc vcrc['agen
u¡âar Nederland zich aan verboncìen
lreeft. I)at vincl ik zolgelijk. Zo'n gezaghebbend comité zegt clit, en rìat rvorclt
ì1â gewoon aan de
op clie
"vinteropvâng
l<ant geschoven.'

Regeltjes
\,Vie

vijf ìaar bestaat,

p1an. Wat moet en

n-raakt cen

kan el

stlijd-

cle komencle

jaren beter? I)e Groot en Boer erkennen
dat zc ccn ictwat ecnzijclig becld hcbben r,àn cle situ¿rtie. Ze krijgcn alìeen
nlensen te zien clie problemen hebben.
Er komt nooit icmatrd op hct sprcckuur
vertellen clat het zo goecl nret hern gi,Lat.
Maal als ze aI hun zaken, 524 in het afgclo¡rcn jaar, op ecn rijtjc zcttcn, r¡allen
wel clingen op. De Ciroot:'Het is allern¿ral zo weinig begripvol. Iernand moet
dan vanaf zijn rverk in de schoonrnaak

elke dag op een bepaalcl tijdstip bellen
naar hel passantenhotel om o¡r de lijst
tc blijvcn staan. Zijn baas vinclt dat nict
leuk, dus grote hâns dat zijn contr'¿rct
niet r','olclt r,erlengcì. Zo kont hi¡ dóót'
clie regeltjes vân een l-rulpinstantie dieper in cle problemen. We hebben iemand
gezien rÌie te¡minaal ziek u¡as en ol:
stlaat q'crd gczct omrìat hij ccn begclei-

der hacì beledigd. Dat lijkt rne buitenpropoltioneel. En we zijn nu bezig met
eerl voldeling r¡an 6,50 eulo, ciie is opgelopcn tot 150 euro. Allcmaa'l zaker-r
\\¡aarvan we clenken: a1s je naar de regels

kijkt, klopt l-ret rvel. Maar als jc

claal als instantic icts socpclcr nìec oìttga¿ìt, voorkom je een hoop pt'oblemen.'

I3oer: 'lf,eL rnag allcrnaal u/el wat socia-

lcr.'

Het Paleis
Te

n slotte, zegt. Bure¿ìLt Sl;t'aatjurist,

moel.en we ook niet vergeten clat deze
prol:lcmcn in clc kcrn aìlcmaal \¡oortl<omen uit rvoningnood. Zelfs betaalbare
kamers zijn naurvelijks te vinclen. I)je

ver"luren mensen liever aau een stttclent
of r¡ia Airbnb.
I)e Gt'ot¡t:'Ik vrncl het wel eens moeilijl< als ik zie hoeveel hotelkamers erbij
rvorderr gcbourvcl.' Boer: 'Of huizcn
waar d¿ìn een bordje bij staat: r,arraf
1500 eulc-r. Dan cleul< ik: voot'u'ie ben ie
nou âan het bonr.r'en? Mensen bìijven
zitten rvaar ze zitten, en daardoor t'aâht
de hele rìoorstlorning vet'stopt, Telt'ijI
onclcrtusscn gcnocg ntimtcs lccgstaan
waar menselì erg mee geholpen zouden
zijn. In kantolelr zou je bijrroorbeelcl
I<ìeine woninge¡r ltunnen mal<etl.' Ze
lacht, 'Het Paleis op de Dam sta¿rt r¡oor
een groot gecleelte leeg. Paleis Soestdiik
ool<. Kunncn rve claar niet iets mcc?'

