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Onderzoek onder (ex-)bankhoppers en professionals

Er zijn signalen dat er in Nederland steeds meer dak- en thuislozen zijn. Vooralsnog  

is er weinig zicht op de grootte van de groep en is er onvoldoende inzicht in de aard 

van de problematiek. Dit geldt ook voor centrumgemeente Zwolle en de betrokken 

organisaties*. In opdracht van gemeente Zwolle heeft GGD IJsselland een exploratief 

onderzoek uitgevoerd om meer zicht te krijgen op de aard en meest geschikte 

aanpak van de problemen van een bankhopper.

Profiel van een bankhopper

In dit onderzoek is er gesproken met 9 (ex-)bankhoppers in verschillende 
leeftijdscategorieën. Elke bankhopper heeft een eigen verhaal, maar er zijn  
ook overeenkomsten. Op basis van de resultaten van deze interviews zijn er  
2 profielen opgesteld.

Uit registraties van de Centrale Toegang van GGD IJsselland 
in 2017 (eigen gegevens) blijkt dat er in Zwolle in totaal  
 448 meldingen zijn binnengekomen over  398 daklozen.  
Dit is een stijging ten opzichte van 2015; toen kwamen er  
 359 meldingen  binnen over  282 daklozen.  Daklozen 
kampen met verschillende (combinaties van) problematiek. 
Uit de registraties blijken de volgende problemen het 
meest voorkomend: 

  huisvesting (46%),
  financiën (34%), 
  dagbesteding (29%),
  sociaal netwerk (25%), 
  psychisch functioneren (24%),
  verslaving (15%) en
  veiligheid, politie of justitie (13%).

Profiel 2
  Ouder dan 25 jaar
  Voornamelijk man
  Langer dan 1 jaar bankhopper
  Oorzaak vaak financiële problemen
  Geen inschrijfadres
  Verblijft bij familie of vrienden
  Slecht contact met familieleden
  Moeite om mensen te vertrouwen
  Is vaak baan kwijtgeraakt
  Heeft schulden
  Geen stabiel inkomen

De bankhopper

Er is geen eenduidige omschrijving van een bank-
hopper. Zowel landelijk als in Zwolle worden door  
organisaties en instellingen verschillende definities 
gehanteerd. In dit onderzoek zijn bankhoppers:  

‘Personen die thuisloos zijn geworden als gevolg  

van (een combinatie van) problemen. Deze personen 

maken gebruik van hun sociale netwerk voor een 

tijdelijke verblijfplaats.’

*  Limor, Creating Balance, RIBW De Herberg, Centrale Toegang GGD IJsselland en Het Leger des Heils.

Profiel 1

  Jonger dan 25 jaar
  Korter dan 1 jaar bankhopper
  Oorzaak vaak familieproblemen
  Geen inschrijfadres
  Verblijft vooral bij vrienden
  Slecht contact met familieleden
  Geen opleiding of werk
  Heeft schulden
  Overziet de problemen niet
  Last van schaamte
  Geen zorgverzekering
  Problemen met gezondheid
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Doel van het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om factoren te achterhalen 

die volgens (ex-)bankhoppers en professionals van 

invloed zijn of zijn geweest op: 

 het thuisloos worden,
  het gebruik maken van het hulp- en ondersteunings-

aanbod in de regio en
  het uiteindelijk (toch) bij de organisatie De Herberg 

terechtkomen.

Onderzoeksvragen

De onderzoeksvragen die in het onderzoek centraal staan: 

1.   Wat is het profiel van een bankhopper?
 2.  Welke factoren dragen bij aan het enerzijds wel of  

anderzijds niet thuisloos worden? 
3.   Welke factoren spelen een rol bij het enerzijds wel of 

anderzijds geen gebruik maken van ambulante hulp-
verlening?

4.  Welke factoren spelen een rol bij het enerzijds wel of 
anderzijds geen gebruik maken van de tijdelijke opvang 
in De Herberg?

En volgens de professional: 

Een bankhopper is iemand die wel een dak heeft, maar 

geen thuis-/inschrijfadres. Een bankhopper heeft vaak 

langdurige/opeenstapeling van problemen.

Persoonlijk: 

Ze hebben te maken met schulden, scheiding, ruzie met 
ouders of relationeel, verslaving, passief gedrag, hebben 
verkeerde keuzes gemaakt, zijn werkloos, hebben de 
verkeerde mensen vertrouwd, criminele achtergrond,  
er is sprake van drugsgebruik (veel wiet), minder  
begaafd zijn, jeugdbrein, situaties niet kunnen overzien. 
Ze zijn angstig of (te) trots om zich bij de hulpverlening 
aan te melden en denken vaak het wel alleen te kunnen.

Omgeving: 

Ze groeien op in een uitzichtloze situatie, hebben 
gewoond binnen een beschermde woonvorm of 
internaat, krijgen moeilijk een inschrijfadres bij de 
gemeente, kunnen door uitputting van het sociaal 
netwerk nergens meer terecht. 

Hulpverlening: 

Ze zijn niet bij machte of weten niet waar ze terecht 
kunnen, hebben te maken met wachtlijsten bij instellin-
gen en instanties, zijn ‘hulpverleningsmoe’ en hebben 
vaak een (jeugd)zorgverleden.

(Doel)groepen: 

Het zijn vaker mannen dan vrouwen, leeftijd tussen de 
20 en 50 jaar. Maar het zijn ook veel jongeren. Een groter 
wordende groep betreft jonge vluchtelingen, mensen uit 
Somalië en Eritrea.

Methodiek
 
Met semigestructureerde interviews met 9 (ex-)bank-
hoppers is er vanuit het perspectief van de bankhoppers 
antwoord gegeven op de onderzoeksvragen.  
Deze (ex-)bankhoppers zijn geworven door de verschil-
lende organisaties die betrokken zijn bij de begeleiding  
van onder andere bankhoppers.
Er is in dit onderzoek ook gekeken naar het perspectief van 
de hulpverleners van de eerder genoemde organisaties.  
Dit door middel van semigestructureerde interviews met  
4 hulpverleners. 

De interviews zijn afgenomen door twee onderzoekers van 
GGD IJsselland. De verzamelde data uit de interviews zijn 
getranscribeerd en vervolgens met een coderingstechniek 
geanalyseerd en geïnterpreteerd.
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‘Reis’ van een bankhopper

“Door een ruzie met mijn moeder ben ik uit 
huis gezet. Toen ben ik bij mijn oom gaan 

wonen. Maar op een gegeven moment zei mijn 
oom dat ik me moest laten uitschrijven van 
zijn bewindvoerder. Als je je uitschrijft kun  

je er ook niet meer verblijven.”

“Ik heb schuld opgebouwd, maar heb er ook 
eigenlijk nooit naar omgekeken. Ik zat er op 

een gegeven moment zo ver in, dat ik ook 
niet eens wist waar het vandaan kwam.”

“Ik ben thuis weg gegaan, 
omdat mijn vader en ik veel 
ruzie hadden. Toen had ik 

zoiets van ik hoef mijn ouders 
ook niet meer te zien.”

“We hadden geen hulp  
ingeroepen, dat hadden we  

toen natuurlijk wel moeten doen. 
Dan was er wel een mouw aan te 

passen, maar dat hebben we 
toen niet gedaan.”

“Ik blowde toen heel veel en ik 
had zo iets van dat komt wel. 
Maar het komt niet, het wordt 

alleen maar erger.”
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problemen

de huur niet 
meer kunnen 

betalen

uit huis gezet

logeren 
bij vrienden 
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geen 
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En volgens de professional:

Persoonlijk: 

Het is belangrijk om inzicht te krijgen in de situatie, dat  
ze niet zo verder willen/het leven weer op de rit willen 
hebben, behoefte aan structuur, behoefte aan een doel 
(bijvoorbeeld inkomen, werk, dagbesteding of opleiding) 
en contact met kinderen (denk aan een voorbeeldfunctie).

Omgeving: 

(Eigen) woonruimte hebben/krijgen, contactpersoon bij 
de gemeente of loket, sociaal netwerk trekt aan de bel, 
Team VIA en sociaal wijkteam signaleren. 

Hulpverlening: 

Weten welke organisaties en instanties er zijn, bij recidieven 
weten waar terecht te kunnen, plek bij De Herberg.
Optioneel: Limor, Creating Balance, RIBW De Herberg, 
Centrale Toegang GGD IJsselland en Het Leger des Heils

Waar is een u-bocht te maken?

Het is belangrijk dat zo snel mogelijk een ‘u-bocht’ gemaakt wordt,  

om te voorkomen dat iemand steeds verder in de problemen raakt. 

Belangrijk 

Het verkrijgen van een 
inschrijfadres is vaak de  
eerste stap voor het ver - 
be teren van de situatie.  
Zodra bankhoppers een 
inschrijfadres hebben 
kunnen ze verder gaan  
met het aanvragen van  
een identiteitskaart, DigiD, 
uitkering, zorgverzekering 
enzovoort.

geen opleiding 
of werk kunnen 

vinden

opbouwen van 
schulden

relatie met 
familie en/of 

vrienden 
verslechtert

problemen 
niet meer 
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familieproblemen
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in het gezin
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Gebruik van (ambulante) ondersteuning

De geïnterviewde bankhoppers geven aan niet op  

eigen kracht uit hun problematiek te komen. Ze hebben 

allemaal contact met één of meerdere instanties.  

De begeleiding en ondersteuning is nodig zodat bank-

hoppers uit hun problemen kunnen komen. Bankhoppers 

worden geholpen bij het oplossen van de problemen en 

bij het krijgen van bijvoorbeeld een inschrijfadres, opvang 

en inkomen. 

Het verkrijgen van een inschrijfadres is vaak de eerst stap 
voor het verbeteren van de situatie. Voor het merendeel van 
de bankhoppers is er een (lange) periode overheen gegaan, 
voordat ze in contact kwamen met de juiste instantie.  
Of dat ze hulp accepteerden van de organisaties. Een aantal 
bankhoppers gaf aan graag eerder in contact te zijn gekomen 
met de organisatie die ze uiteindelijk geholpen heeft.

Factoren die een rol spelen bij geen gebruik maken van hulpverlening

   Geen begeleiding/ondersteuning kunnen krijgen in 
Zwolle, omdat de bankhoppers volgens de regels  
geen binding hebben met de gemeente.  
 
“Ik ben bij de gemeente geweest, ik ben bij alle  
instellingen geweest. Maar het bleef altijd vastlopen dat 
hulp gemeentegebonden is of gemeentebepaald is of  
hoe je dat noemt.”  
 
 
 
 
 
 
“Ik was dakloos dus toen heb ik me hier gemeld in  
Zwolle, maar ik ben toen weggestuurd uit Zwolle,  
omdat ik niet uit de regio kwam.”

 

 

   Aangeboden begeleiding/ondersteuning is niet in  
(de buurt van) Zwolle.  
 
 
“Ik ben verwezen naar een opvang in een plaats waar ik 
niets heb. Kijk, ik wil niet weg van het beetje wat ik nog  
heb en dat is mijn vriendin die in Zwolle woont.”

   Geen motivatie om de situatie te veranderen.

  Te trots om hulp te vragen/schaamte voor de situatie.

    Niet weten waar ze de juiste hulpinstantie kunnen 
vinden.

    Niet met de juiste hulpinstantie in contact worden 
gebracht.  
 
“Als je altijd maar van het kastje naar de muur wordt 
gestuurd, dan weet ik het ook niet meer. Die zegt je  
moet daar heen, die zegt je moet daar heen.”

    Contact met veel verschillende instanties  
 
“Pfff, ik heb zoveel instanties al gebeld, dat ik eigenlijk 
gewoon een beetje de kluts kwijt ben. Ik heb ook wel  
eens tijden gehad dat ik het niet meer zag zitten,  
dat ik er niet meer achteraan ging want ik kwam  
toch geen stap verder.”

 

   Aangeboden begeleiding/ondersteuning sluit niet aan 
op de behoefte of verwachtingen:  
 
 
“De hulp was totaal niet mijn ding. Op een gegeven 
moment ben ik er dan klaar mee en dan blokkeer ik.”
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En volgens de professional:

Wel hulpverlening: 

   Intrinsieke motivatie; vaak een wens om weer 
zelfstandig te kunnen wonen.

   Bankhoppers komen via via in contact met hulpverle-
ning. Bekendheid veelal via mond-tot-mond reclame.

  Laagdrempelig contact via WhatsApp.

Geen hulpverlening: 

   Weinig bekendheid over hulpverleningsorganisaties 
en procedures bij het reguliere publiek. 

   Er is een hoge drempel voor veel mensen om hulp  
te vragen. 

  Procedure kost veel tijd. 
   De cliënt moet het zelfstandig wonen als wens 

uitspreken (en aan andere voorwaarden voldoen). 

   Doordat de mensen het gevoel hebben iets  
‘te moeten’ van de hulpverlening verdwijnen ze 
vervolgens weer van de radar. 

   Mensen zijn soms hulpverleningsmoe, vooral na 
jeugdzorg (hulpverlening moet onderling beter 
afstemmen). Contact met Trias en Jeugdbescherming 
is erg belangrijk, maar ontstaat vaak pas als de 
jongere daar uit beeld is. 

   De hulpverlening in de reguliere zorg (geen jeugd-
zorg) is vaak anders dan jongeren gewend zijn. 

   Via onder andere Het Leger des Heils valt er veel te 
regelen met betrekking tot het plaatsen in andere 
gemeenten. Het is belangrijk om dan afspraken te 
maken over welke betreffende gemeente betaalt.

Factoren die een rol spelen bij wel gebruik maken van hulpverlening

  Uitzondering op de regels van gemeentebinding/
regiobinding. Via instanties wordt alsnog geregeld dat 
bankhoppers binding hebben met de gemeente Zwolle, 
waardoor ze hulp/begeleiding kunnen krijgen in Zwolle.

  Begeleiding/ondersteuning in (de buurt) van Zwolle, 
waardoor de bankhopper dichtbij het sociaal netwerk  
en werk blijven. 

  Begeleiding/ondersteuning sluit aan op de behoefte  
of bij persoon. 

 
  Stap-voor-stap aanpak (bijvoorbeeld eerste inschrijf-

adres om vervolgens financiële en woonsituatie aan  
te pakken en daarna sociale en maatschappelijke 
problemen).

 
  Eén contactpersoon die traject begeleidt, die rekening 

houdt met omstandigheden (bijv. autisme, verslaving)  
en die rekening houdt met voorkeuren (bijvoorbeeld 
wel/niet intensieve begeleiding in Zwolle).

   Motivatie (intrinsiek en extrinsiek)  om de situatie te 
veranderen.

   Toekomstperspectief krijgen en veranderen (zoals 
‘opleiding kunnen afmaken’ of ‘een betere vader zijn 
voor mijn kinderen’).

  De situatie verergerde (bijvoorbeeld verslechtering van 
financiële problemen, gezondheid), waardoor de 
bankhopper (meer) genoodzaakt is hulp te gebruiken. 

  In contact gebracht met de juiste instantie door iemand 
van een organisatie (bijvoorbeeld gemeente of politie) 
of iemand uit het sociale netwerk.  
 
“Als ik had geweten dat Limor bestaat dan was ik  
er 4 jaar geleden al geweest. […] Ja, als ik dat had  
geweten was ik er al veel eerder geweest. Want laten  
we wel wezen, niemand zit er op te wachten al 4 jaar 
bankhopper te zijn. Iedereen wil gewoon zijn eigen  
stekje hebben en ik ook.” 

  Ze vinden het prettig dat er één trajectbegeleider is voor 
hulpverlening, die ze vertrouwen, die zaken (zoals 
inschrijfadres, opvang) snel regelt en met wie ze 
regelmatig contact hebben. 
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De Herberg

De Herberg is een stichting die een plek biedt aan 

iedereen die elders in de regio Zwolle geen onderdak 

meer heeft. Jaarlijks komen ongeveer 200 mensen uit 

centrumregio Zwolle bij De Herberg terecht. Ongeveer  

de helft van hen is eerst thuisloos geweest en heeft 

langere tijd bij vrienden of familie gelogeerd. 

Een groot deel van de geïnterviewde bankhoppers heeft 
opvang aangeboden gekregen in De Herberg via diverse 
hulpinstanties, maar hebben deze hulp (in eerste instantie) 
afgehouden. Ze hebben een negatief beeld over opvang 
in De Herberg. Hieronder is aangegeven wat volgens de 
respondenten de reden is om wel of niet in De Herberg 
te verblijven.

N.B. Voor sommige bankhoppers wordt een uitzondering  
op de regels gemaakt. Deze deelnemers hebben wel 
een postadres bij De Herberg, maar hoeven er niet te 
verblijven. Dit vanwege persoonlijke omstandigheden 
(bijvoorbeeld bij verslavingen of als het gaat om een 
beïnvloedbare of kwetsbare persoon). 

Factoren die een rol spelen bij het niet (willen of mogen) verblijven in De Herberg

   In De Herberg worden personen opgevangen met 
uiteenlopende en complexe problemen (bijvoorbeeld 
verslavingen of psychische aandoeningen).

“Ik kon wel naar De Herberg, maar ik heb toen  
direct gezegd dat ga ik niet doen. Ik ga niet tussen  
de junks zitten.”

“Ik wil niet naar De Herberg, omdat ik een drankprobleem 
heb gehad. Daar lopen allemaal mensen met drank
problemen. De mensen die ik probeer te ontwijken,  
kom ik daar weer tegen.”

   Een aantal respondenten benoemt dat de structuur in 
De Herberg als onprettig wordt ervaren of dat het 
ontbreekt aan structuur. Met name in het voorportaal. 
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Factoren die een rol spelen bij het wel verblijven in De Herberg

  De situatie verergerde (bijvoorbeeld verslechtering  
van financiële problemen of gezondheid), waardoor  
de bankhopper (meer) genoodzaakt is de opvang te 
gebruiken.


  Motivatie (instrinsiek en extrinsiek) om de situatie te 

veranderen, waarbij het verblijf in De Herberg als eerste 
stap werd gezien of door de hulpverlening als eerste 
stap werd aanbevolen.

   Toekomstperspectief en veranderen (bijvoorbeeld 
‘opleiding kunnen afmaken’ of ‘een betere vader zijn 
voor mijn kinderen’).

  Doordat het niet meer mogelijk was om bij familie  
en/of vrienden te verblijven, omdat de relaties met 
familie/vrienden verslechterde of vanwege de mogelijke 
consequenties van het (tijdelijk) verblijf (bijvoorbeeld 
boetes of gekort worden op uitkering/toeslagen). 

   Verkrijgen van een inschrijfadres, waardoor ze onder 
andere een uitkering, zorgverzekering en andere hulp 
kunnen aanvragen.


  Verkrijgen van (betaalbaar) onderdak, waardoor ze  

niet bij familie/vrienden hoeven aan te kloppen of  
niet op straat hoeven slapen. 

   De Herberg is een plek waar je je problematiek op  
een rijtje kunt krijgen en waar weer sociale contacten 
kunnen worden opgedaan. 

En volgens de professional:

Niet verblijven in De Herberg:

  Er gaan veel negatieve verhalen rond over De Herberg. 
  Er zitten mensen in De Herberg die een verkeerde 

invloed kunnen hebben op het proces van de 
bankhopper. Bijvoorbeeld daklozen die verslaafd zijn 
of een criminele achtergrond hebben. Dit is voor 
mensen die vooruit willen vaak een drempel om aan 
te kloppen bij De Herberg. 

  De Herberg kan een allerlaatste uitkomst bieden tot 
een verblijfplek of inschijfadres. Het is beter dat 
mensen een eigen woning hebben en daar ambu-
lante hulpverlening krijgen. 

  Als je langere tijd in De Herberg verblijft, worden  
er mogelijk gewoonten overgenomen. 

Er zijn ook de ‘tiny houses’ waar mensen graag naartoe 
zouden willen. 

Wel verblijven in De Herberg:

   De Herberg voorziet in de basisbehoeften. 
   De Herberg is voor iedereen toegankelijk. 
    Mensen vinden het vaak prettig om een band op te 

bouwen met de medewerkers. Bankhoppers komen 
uit een uitzichtloze situatie en bij De Herberg krijgen 
ze weer mogelijkheden. 

N.B. De Centrale Toegang van GGD IJsselland kan ook zorg 
leveren aan mensen buiten de Centrumgemeente Zwolle. 
Dan moeten deze mensen wel binding hebben of moet er 
sprake zijn van een onveilige situatie. 
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Conclusie 

De deelnemers van dit onderzoek zijn ‘bankhopper’ 

geworden door een samenloop van diverse factoren 

zoals financiële problemen, familieproblemen, 

verliezen van werk en/of (overmatig) alcohol- en 

drugsgebruik. Deze problemen spelen vaak al langere 

tijd. Als gevolg van deze problemen raken ze hun huis 

kwijt of worden ze door familie uit huis gezet. Ze 

kunnen vaak geen nieuwe (betaalbare) woning vinden 

en hebben daardoor geen geldig inschrijfadres meer. 

Geen van de geïnterviewde bankhoppers is uit zijn of 
haar problematiek gekomen zonder hulp van één of 
meerdere instanties en/of personen. Voor het meren-
deel van de deelnemers is er een (lange) periode 

overheen gegaan, voordat ze in contact kwamen met de 
juiste instantie of ze hulp accepteerden van een 
instantie. Er zijn diverse factoren die een rol spelen bij 
het wel en niet gebruik maken van begeleiding en 
ondersteuning (bijvoorbeeld al dan niet de motivatie 
hebben om de situatie te veranderen, de juiste instantie 
kunnen vinden, binding hebben met Zwolle, begelei-
ding en ondersteuning kunnen krijgen in Zwolle en of 
begeleiding en ondersteuning die aansluit op de 
behoeften).

Een groot deel van de respondenten heeft opvang 
aangeboden gekregen in De Herberg via diverse 
hulpinstanties, maar hebben deze (in eerste instantie) 
afgehouden door het negatieve beeld van De Herberg 
(bijvoorbeeld personen met veel problematiek, slecht/
ontbrekende begeleiding en beveiliging).  
Desondanks komt toch een aantal bankhoppers  

terecht bij De Herberg, bijvoorbeeld doordat de situatie 
verergerde, er de motivatie was om de situatie te 
veranderen, ze niet meer terecht konden bij familie  
of er de noodzaak was van het verkrijgen van een 
inschrijfadres en het verkrijgen van onderdak. 
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  Vereenvoudigen van het verkrijgen van een  

inschrijfadres  
Bankhoppers hebben geen inschrijfadres, waar-
door ze geen uitkering, zorgverzekering en soms 
ook andere hulp niet kunnen aanvragen. Zodra  
dit wel geregeld is door een instantie komt er 
vooruitgang in de situatie van de bankhopper. 

  Eerder een uitzondering maken over de regels 

voor wat betreft de binding met de centrum-

gemeente 

Een aantal bankhoppers is vastgelopen doordat  
ze geen binding hadden met de centrumgemeente 
Zwolle. Hierdoor konden ze geen begeleiding, 
ondersteuning en/of opvang krijgen in Zwolle. 
Vervolgens is later alsnog besloten om de bank-
hopper toe te laten tot de centrumgemeente. 

  Bekendheid en zichtbaarheid van mogelijke  

hulp instanties vergroten bij bankhoppers  

De meeste bankhoppers weten niet bij welke  
hulp instantie ze terecht kunnen voor begeleiding, 
ondersteuning en/of opvang. 

  Eerder verwijzen naar de juiste hulpinstanties  

(vooral vanuit de gemeente) 

De meeste bankhoppers zijn met de gemeente  
en andere instanties in contact geweest, maar  
hier worden ze meestal niet (direct) doorverwezen 
naar de hulp instantie die ze mogelijk wel kunnen 
helpen. 

  Stap-voor-stap ondersteuning/begeleiding  

door één trajectbegeleider 

De bankhoppers geven aan stap-voor-stap  
hun problemen op te willen lossen. 

  Laagdrempeligheid vanuit de gemeente  

en hulp instanties  
De bankhoppers ervaren een drempel bij  
gemeente en hulpinstanties en voelen zich  
(te) trots om hulp te vragen of uit schaamte  
voor de situatie.

   ‘Voorportaal’ van De Herberg opdelen in  

twee delen  
Er heerst een negatief beeld onder de bank-
hoppers over De Herberg. Dit gaat vooral om  
het zogenaamde ‘voorportaal’. Daar zitten mensen 
met verschillende achtergronden en problematiek, 
zoals verslaving en criminaliteit. Dit en de moge-
lijke negatieve invloed hiervan op hun eigen 
proces, is voor sommige bankhoppers een 
drempel om bij De Herberg aan te kloppen. Indien 
het voorportaal bijvoorbeeld wordt opgedeeld, 
kan worden voorkomen dat bankhoppers met 
bepaalde problematieken worden geconfronteerd. 

Aanbevelingen

U-bocht

Hulpverlening en opvang
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