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STRAATADVOCAAT AART JONGEJAN

Wegwijzer en
D

e ene voet van straatadvocaat
Aart Jongejan staat in de klei, in
de wereld van dak en thuislo
zen. Zijn andere voet staat tussen de
deur bij zorgverleners, instanties en de
overheid. Hij spreekt de taal van de
straat, maar ook die van politici, en
probeert steeds een verbinding te leggen
tussen die twee werelden. ‘Bemoeier’
noemt hij zichzelf. Geen lotgenoot – hij
is zelf nooit dakloos geweest – maar wel
een bondgenoot. Online, op Twitter,
staat hij bekend als ‘kennisdeler’, die de
hele daklozenwereld van informatie
voorziet. Op straat in Gouda valt hij op
met zijn rode schoudertas vol papieren
en zijn kleine ronde brilletje.
Jongejan is straatadvocaat bij Stich
ting KernKracht in Gouda, ‘belangen
organisatie ter bevordering van psychi
sche, sociale en maatschappelijke
gezondheid’, zoals op de visitekaartjes
staat. Hij is er voor de mensen die op
straat of in de maatschappelijke opvang
leven. Hij probeert concrete problemen
op te lossen en structurele problemen
aan te kaarten. ‘Straatadvocaat’ is een
geuzennaam. Hij is geen jurist, maar
een belangenbehartiger. Al heeft hij wel
een uitgebreid netwerk onder advoca
ten. Wordt het juridisch complex, dan
verwijst hij mensen door. Hij schat dat
in Gouda, de centrumgemeente van de
regio MiddenHolland, een stuk of drie
honderd mensen dakloos zijn.
Nog een paar maanden, dan gaat deze
straatadvocaat met pensioen. Een goed
moment om eens terug en vooruit te kij
ken. ‘Hoe wil je het horen?’ vraagt hij op
de bank in een koffietentje in Gouda.
‘Chronologisch?’

Actiegericht
‘Ik ben geboren in 1953, in een klein
dorp in de Alblasserwaard. Mijn vader

was een man met manische en depres
sieve periodes. Dit heeft veel invloed ge
had op mijn jeugd. Ons gezin kreeg wel
steun vanuit het dorp en vooral van de
kerk, maar ik voelde ook afwijzing.
Achteraf denk ik: iemand als mijn vader
werd ook afhankelijk gehouden. Naar
de persoon zelf en naar zijn mogelijkhe
den werd niet echt gekeken. Het stigma
dat ik voelde is bepalend geworden voor
mijn gevoel van rechtvaardigheid en so
lidariteit met kwetsbaren.’
Hoewel de kerk zijn studie aan de hbs
wilde betalen, met het idee dat hij later
misschien dominee zou kunnen worden,
koos Jongejan voor de psychiatrische
verpleging. Zeventien jaar en zeven
maanden was hij toen hij aan het werk
ging. En nee, natuurlijk was dat geen
toeval. Maar het was ook een heel prak
tische beslissing: hij kon zo financieel
onafhankelijk worden en het dorp losla
ten. En niet te vergeten: hij was maat
schappelijk geëngageerd. Het duurde
niet lang of hij was voorzitter van de
leerlingenraad en lid van de onderne
mingsraad. ‘Actiegericht en maatschap
pijkritisch, dat ben ik eigenlijk al mijn
hele leven.’

Participatie
IJsregen en natte sneeuw vallen uit de
hemel boven Gouda. In de deuropening
van een inloophuis staat Alex, een man
die een mengeling van verwarring, irri
tatie en gelatenheid uitstraalt. Hij wil
eigenlijk niet naar buiten, want daar is
het veel te koud en nat. Maar naar bin
nen mag hij vandaag ook niet, want hij
is geschorst. Daarom draalt hij rond bij
de entree. Af en toe gaat hij even zitten
op een oranje bankje, tot de portier hem
weer vriendelijk maar dringend de deur
wijst.
Als Jongejan binnenkomt, recht
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Straatadvocaat Aart Jongejan zorgt dat de stem van daklozen
een plek krijgt in politiek en samenleving. ‘Allerlei ondersteu
ning is weggesneden. Bekijk het maar, zeggen ze nu.’
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streeks vanuit een bijeenkomst op het
gemeentehuis, met beslagen bril van de
neerslag, spreekt hij Alex aan. Hoe het
met hem gaat? ‘Moeilijk hoor’, moppert
Alex. ‘Waarmee?’ Hij krabt aan zijn nek.
‘Met mijn eigen ik, joh.’ In het gesprekje
van een paar minuten legt Alex zijn
problemen uit en begint hij een beetje te
ontspannen.
Even verderop, aan het einde van de
gang, ligt de koffiekamer. Het is er rus

steding, knikt Jongejan. Afgelopen tijd
hebben de dak- en thuislozen zich ont
fermd over de fietsen in het stationsge
bied. De komende tijd gaan ze papier
prikken. ‘Ja, het zal echt wel even een
omschakeling zijn’, zegt de straatadvo
caat. ‘Een andere manier van werken.
Maar ik weet zeker dat het lukt.’
Later, in het café, zegt hij: ‘Ik heb me
eigenlijk altijd al beziggehouden met
wat we tegenwoordig de “participatie

bieden. Gouda/Midden-Holland heeft
naast Aart Jongejan ook een straat
advocaat voor jongeren.

Korsakov
In de jaren negentig, ‘toen het in de
GGZ gebruikelijk was om een voortge
zette opleiding management of innova
tie te doen’, koos Jongejan voor een VO
psychiatrische verpleegkunde. ‘Ik wilde
echt voor de inhoud gaan, om aan de

Aart Jongejan praat met Alex, die het moeilijk heeft met zijn eigen ik

tig. Een stuk of tien mensen zitten er bij
te komen. Sommigen proberen met hun
hoofd op tafel even rust te pakken. An
deren zitten een spelletje te doen met
een zakje chips erbij, of zitten gewoon
een beetje te zitten. Jongejan groet. De
meesten hier kent hij wel. Sommigen
goed, omdat hij ze vaak spreekt. Ande
ren van bijvoorbeeld die ene keer dat ze
erge kiespijn hadden en hij een tandarts
voor ze regelde.
Als iemand met een zorgelijk gezicht
begint te praten over de nieuwe dagbe

maatschappij” noemen. Maar kijk: ik
ben sociaal vaardig en assertief. Dan is
participeren ontzettend leuk. Tegen
woordig zien we dat mensen die in al
lerlei opzichten al moeite hebben hun
hoofd boven water te houden opeens
moeten “participeren”. Allerlei vormen
van ondersteuning die zij vroeger kon
den krijgen, zijn categorisch weggesne
den, gesaneerd. Bekijk het maar, zeggen
ze nu. Participeren betekent dan: je
moet het zelf kunnen. En niet iedereen
kan het.’ Straatadvocaten kunnen steun

uitvoerende kant van het werk te zitten.
Ik wilde de theorie en praktijk blijven
voelen en ik wilde zien hoe al die veran
deringen en innovaties uitgevoerd wer
den. Tegelijkertijd was ik actief in cliën
tenraden. De combinatie van beleid en
praktijk vond ik het mooist.’
Jongejan verdiepte zich in de ziekte
van Korsakov, een hersenbeschadiging
die het gevolg is van veel alcohol drin
ken en slecht eten. Mensen die de ziekte
hebben raken gedesoriënteerd, maat
schappelijk ontregeld, ze krijgen gaten
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in hun geheugen en ze gaan bijvoor
beeld moeilijk lopen doordat zenuw
uiteinden worden aangetast. ‘We
hielpen iedereen door een dagstructuur
en agendatraining in een beschermde
woonomgeving zo zelfstandig mogelijk
te leven. We probeerden dan aan te
sluiten bij iemands mogelijkheden en
maatwerk te leveren. Als psychiatrisch
verpleegkundige ben je er voor de ge
volgen van ziekte en behandeling.’
Hij herinnert zich nog veel mensen uit
die tijd. ‘Erik. Die kon na drie jaar trai
ning aan de hand van een fotoboek zelf
naar de kas lopen, 150 meter verderop,
om te werken. En dat niet alleen. Op
vrijdagavond ging hij het terrein af,
over het bruggetje, een patatje halen bij
de cafetaria in het dorp, en zelf weer te
rug. Of Karel, die in een jazzband speel
de. Hij heeft nog met zijn band opgetre
den bij de instelling, en ik ben drie keer
met hem naar een oefensessie geweest.
Jazz is ook mijn leven, dus ik vond dat
prachtig. Maar de laatste keer zei hij:
“Ik wil naar huis.” Toen merkte hij zelf
dat hij niet meer kon aanhaken bij het
niveau van de jongens.’
Natuurlijk zijn ze hem bijgebleven.
Omdat het kleurrijke figuren waren,
maar ook omdat ze hem een eerste in
kijkje gaven in de wereld van dak- en
thuislozen. Een paar van hen hadden
een tijd op straat geleefd.
In 2000 moest Jongejan door medi
sche problemen stoppen met het uitvoe
rende werk. Moeilijk te accepteren,
want hij was nog lang niet uitgewerkt.
‘Maar ik ben toen van mijn hobby mijn
werk gaan maken, en full speed de be
langenbehartiging en cliëntondersteu
ning ingegaan.’ Jongejan werd actief in
verschillende landelijke belangenver
enigingen, zoals de Cliëntenbond in de
GGZ en de Landelijke Vereniging
Thuislozen, de Klankbordgroep Maat
schappelijke Opvang, Vrouwenopvang,
Verslavingszorg & Zwerfjongeren. Sinds
juli 2011 is hij straatadvocaat in Gouda.

Briefadres
De dag begon vandaag met telefoontjes.
Naar de woningbouw, naar de politie,

naar de voormalige werkgever van een
cliënt en naar het UWV. ‘Ik had twee
mensen gesproken die overal tussen val
len. Die zijn de weg kwijt in het stelsel.
Ik probeer ze dan te helpen door een
wegwijzer te zijn. Maar dat lukt niet al
tijd snel. Ze beschouwen mij als laatste
redmiddel en zijn soms teleurgesteld dat
het dan nog niet allemaal opgelost is.’
Daarna sprak hij iemand van een lo
kale politieke partij, die zich voorbe
reidde op een debat over briefadressen
voor daklozen in Gouda. Een paar we
ken geleden concludeerde tv-program
ma De Monitor dat aanvragen voor
briefadressen relatief vaak worden af
gewezen. Daardoor komen daklozen al
leen maar dieper in de problemen. Want
geen adres betekent ook: geen uitkering,
geen verzekering en heel veel praktische
problemen.

‘De overheid moet
weten dat mensen
rechten er ook voor
deze burgers zijn’
‘Ook in Gouda is dat echt een probleem. Ik sprak laatst nog iemand die
aan een nieuwe baan was begonnen.
Omdat hij geen woning en geen adres
had, kon hij niet zo gemakkelijk een
verklaring omtrent gedrag krijgen, en
kwam die baan weer in gevaar. Gemeen
ten zijn bang dat er misbruik wordt ge
maakt van die briefadressen en dat dat
geld kost. Ze wantrouwen mensen, in
plaats van dat ze erop vertrouwen dat
mensen het nodig hebben. Terwijl ieder
een recht heeft op een briefadres. Nu
gaat zo iemand bezwaar aantekenen.
Daarvoor moeten zich drie externe juris
ten over de zaak buigen, en dat kost
misschien wel evenveel als drie maanden
daklozenuitkering. Maar het ergste is
dat iemand ondertussen een flinke tijd
langer op dat adres moet wachten,
waardoor hij misschien die baan wel
weer verliest.
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Ik snap eigenlijk niet waarom we het
niet omdraaien. Mensen hebben het
recht en de plicht om zich in een ge
meente in te schrijven en een identi
teitsbewijs te hebben. Waarom heeft
niet iedere gemeente de plicht om men
sen op te nemen in de Basisregistratie
Personen? Gelukkig worden hier bin
nenkort Kamervragen over gesteld.’

Onconventioneel
Het gevoel dat zijn werk geslaagd is,
heeft hij niet zo snel. Uiteindelijk gaat
het hem erom dat mensen zoals bestuur
ders zich bewust worden van de proble
men die spelen. Dat hij, in het geval van
zo’n briefadres bijvoorbeeld, namens of
samen met een klant kan uitleggen waar
mensen tegenaan lopen en hoe je ze het
beste kunt benaderen. En dat de erva
ringen van zijn cliënten doordringen in
het beleid. ‘Dat de overheid doorkrijgt
dat mensenrechten er ook voor deze
burgers zijn. Voor de mensen die zo on
conventioneel zijn dat ze “bijzondere
doelgroepen” worden genoemd.’
Binnenkort gaat hij met de wethou
ders uit de regio op fietstour langs dak
lozenvoorzieningen in Gouda. En toen
theatervoorstelling Thuislozen van
Adelheid Roosen en Thibaud Delpeut
Gouda aandeed, regelde hij via een snel
le geldinzameling dat daar niet alleen
beleidsmakers maar ook cliënten bij wa
ren, en dat ze bij de discussies tijdens en
na de voorstelling betrokken waren. ‘Je
ziet dan, zeker bij de nazit, meteen con
tacten ontstaan. Daar gaat het me om.
Dat het woord van dak- en thuislozen
een plek krijgt in de samenleving.’
Het pensioen komt eraan, maar Jon
gejan stopt niet met werken. ‘Ik krijg
meer tijd voor musea en kleinkinderen,
maar ik blijf ook zeker een dag of twee
per week aan de slag voor bijvoorbeeld
de landelijke geschillencommissie maat
schappelijke opvang en beschermd
wonen. Ook Werkplaats COMO, de
landelijke club van actieve belangen
behartigers en ervaringsdeskundigen
uit de opvang, laat ik niet los. Ik pro
beer een stabiele mix te vinden, zoals ik
daklozen ook een stabiele mix gun.’

