
Swiebertje bestaat niet meer: Humanitas Onder Dak als maatschappelijke opvang wel ! 

Op 12 januari hee. Msc Bert Deliën dir./bestuurder van Humanitas Onder Dak met veel 
verve uitgelegd hoe de maatschappelijke opvang van dak- en thuislozen in de loop der Cjd is 
veranderd. Bert komt uit het psychiatrische inrichCngswerk en via werk in beschermde 
woonvormen werd hij in 1995 coördinator bij H.O.D. Bert wijst er op dat dit een 
koepelsCchCng is met professionals, terwijl Humanitas drij. op vrijwilligers. De 
humanisCsche parCjen treffen elkaar in het Acropolisberaad. Hij pleit voor meer 
samenwerking. Dat geldt ook voor het HumanisCsch Verbond. 

De H.O.D.-Groep is een landelijke organisaCe met locaCes in o.a. Twente: (Jongeren)opvang/
woonbegeleiding (1000 mensen per jaar) crisisopvang (100), nachtopvang (100), begeleiding 
en sociale acCvering/dagbesteding (1000) en arbeidstoeleiding (100) horen tot de kerntaken.  

Daklozen hebben geen huis en thuislozen voelen zich nergens thuis. Ze worden sinds 1998 
geregistreerd in volgsystemen, maar zonder gezichtsherkenning: het blij@ de meneer in de blauwe 
trui..…aldus Dhr. Deliën. Er zijn ook mensen bijgekomen bij wie een onderneming is stukgelopen en 
uitgeprocedeerde asielzoekenden. In Twente zijn vorig jaar al 5000 mensen aangemeld. Het zijn niet 
meer de simpele Tokkie- of Flodderfiguren;  het is een dwarsdoorsnede van de gehele samenleving 
geworden.  

Armenzorg was lang de taak van kerken. Thorbecke probeerde in 1854 te komen tot een 
Armenwet vanuit de overheid. In 1881 verrees het heropvoedingsinsCtuut Veenhuizen voor 
drankproblemen en in 1887 onYermde het Leger des Heils zich tevens over de armen. Er 
kwam ook parCculier iniCaCef zoals pension Ubbels in Almelo. In 1992 verscheen H.O.D. met 
het inclusieve denken in mogelijkheden van de mens i.p.v. exclusieve beperkingen.  

De huidige terugtredende overheid zorgt voor decentralisaCe van de zorg naar de 
gemeenten. Tot 2015  viel de Wet Maatschappelijke Ondersteuning nog onder de AWBZ.   Nu 
is de WMO nog een gemeentelijke voorziening zonder dat je er rechten op kunt laten gelden. 
Het resterende deel van de AWBZ heet nu WLZ, de wet langdurige zorg. De ”verwarde 
persoon” valt daar niet meer onder, alleen de extreme gevallen. Let dus goed op de 
verandering als het U nog niet bekend was. Zie GOOGLE. 

H.O.D. betrekt wetenschappelijke informaCe van m.n. prof. Dr. Judith Wolf van de 
Universiteit Nijmegen. Zij hee. een interessant opvang-en-herstel-model ontwikkeld. 

Dhr. Deliën is van mening dat de huidige visie op  marktwerking-in-de-zorg tekortschiet 
omdat het te primair om kostenbeheersing gaat. De dak- en thuisloze verdwijnt van dorp 
naar de stad waar deze volstrekt anoniem is en niet meer Cjdig hulp kan krijgen. Hij pleit 
ervoor dat we als samenleving weer de sociale cohesie gaan zoeken, waarbij een ieder elkaar 
kent en Cjdig kan signaleren. De postbode van vroeger en ook de geestelijke  wist wat er zich 
achter menige voordeur afspeelde….Dit was voor het publiek zeer herkenbaar. 
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