Straatadvocaten Rotterdam
in gesprek met Hanneke Oberman

grond en dat ik in de cliëntenraad
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van de Bouman had gezeten. Hij
vond het handig om deze deskundigheid in te zetten voor het project.” Destijds gingen de straatadvocaten zich dan ook op het
geheel van ggz, verslavingszorg
en maatschappelijke opvang richten. Berletta is in 2005 straatadvocaat geworden, Willem volgde
eind 2006.
Na een tijd alleen aan collectieve
belangenbehartiging te hebben
gedaan, is in 2007 ook weer
begonnen met individuele belangenbehartiging. “Willem richt
zich volledig op de individuele
belangenbehartiging, Berletta
deels individueel, deels collectief,” aldus
Hanneke, “eigenlijk waren we verbaasd
dat we meteen weer veel klanten hadden, en viel het van de doelgroep op dat

De straatadvocaten zijn belangenbehartigers voor mensen
die dakloos zijn of dreigen te worden. “Tegenwoordig hebben we veelal te maken met mensen die dakloos dreigen te
worden”, aldus Hanneke Oberman, een van de straatadvocaten , “dit is anders dan zo’n twaalf jaar geleden, toen het
project van start ging.”

deze veranderd was naar mensen die
dakloos dreigden te raken.” De vier grote
steden (de ‘G4’) hebben een plan van
aanpak opgesteld met als doelstelling
om dakloosheid in de steden terug te
dringen. “Dakloze mensen komen nu in
een traject terecht. Hierdoor komen ze
minder snel naar ons. Alle aspecten van
zorg en ondersteuning zitten hier al in:
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hulpverlening, schuldsanering etc. Dit
was vroeger niet zo.”
“Het is druk werk, maar wel leuk en uitdagend,” zo vervolgt Hanneke, “vaak is
het hollen en stilstaan. Soms krijg je in
het werk te maken met crisissituaties
van mensen, bijvoorbeeld wanneer mensen uit hun huis dreigen te worden
gezet. Deze moeten dan direct afgehandeld worden, ook al is het buiten kantooruren. Op dit moment is het wat rustiger, maar in het algemeen hebben we
het druk met onze klanten. “ De samenwerking in het straatadvocaten team is
goed. In het werk is een goed netwerk
belangrijk. Hier is in de loop der tijd dan
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Door: Bas van Bellen en Ernest Smit.
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