
In gesprek met: Marc Räkers, mede-initiatiefnemer van 
Stichting Eropaf!

Marc is werkzaam bij 
het kenniscentrum 
maatschappij en recht 
aan de Hogeschool van 
Amsterdam en is één 
van de grondleggers 

van Stichting Eropaf! Deze stichting zet zich onder meer 
in om huisuitzettingen te voorkomen. Eerder was Marc 
stafmedewerker en hulpverlener bij de maatschappelijke 
opvangorganisatie HVO-Querido. Marc heeft verschil-
lende publicaties geschreven over outreachend werken 
waaronder ‘Bemoeien werkt’, ‘Onderweg en onderdak’, 
‘Eropaf! outreachend samenwerken in wonen en welzijn’ 
en ‘Eropaf! 2.0 Manifest – Tien kernwaarden’.

De Stichting Eropaf! is begin 2007 opgericht om out-
reachend werken onder de aandacht te brengen bij 
politici, hulpverleners van zorg- en welzijninstellingen en 
alle andere professionals die op enige wijze werkzaam 
zijn in de frontlinies van de samenleving. De stichting 
wil fungeren als kennismakelaar tussen alle denkbare 
partijen over innovatieve methoden en technieken in 
het veld en in het bijzonder over outreachend werken 
en denken. Zij legt verbanden tussen wetenschappeli-
jke kennis en praktijkervaringen, onder andere door 
de ontwikkeling van verschillende proeftuinen en pro-
jecten.  De stichting Eropaf! ondersteunt de ontwikkel-
ing van het outreachend werken en denken door kennis 

en ervaring te delen en deze zo ruim mogelijk toegan-
kelijk te maken, bijvoorbeeld door het organiseren van 
bijeenkomsten. Zo vond op 13 oktober 2011 het ‘Na-
tionaal Eropaf! laboratorium’ plaats waarin onder meer 
aandacht werd besteed aan het voorkomen van huisuit-
zettingen door outreachend werken.

Stichting Eropaf! richt zich samen met haar partners 
op het voorkomen van huisuitzetting door outreachend 
werken. Het gaat om hulp aan gezinnen of individuen die 
door een dreigende huisuitzetting als gevolg van finan-
ciële problemen hun woning dreigen te verliezen. “Het 
is maatschappelijk ongewenst dat mensen op straat be-
landen en naar de maatschappelijke opvang  moeten. 
Wij moeten gemeenten en woningcorporaties hierop 
aanspreken en hen ondersteunen bij het ontwikkelen 
van nog meer effectief preventiebeleid. Vroeger beland-
den veel mensen op straat of in de maatschappelijke 
opvang door armoede en psychiatrische problemen, 
dat willen we nu voorkomen.” Belangrijk uitgangspunt 
van het outreachend werken is dat wanneer bewoners 
in een vroegtijdig stadium, wanneer de problemen nog 
te overzien zijn, worden geholpen een dreigende uithu-
iszetting kan worden afgewend. Zo wordt voorkomen 
dat de bewoners op straat belanden. Door vroegtijdig 
bij bewoners met een huurachterstand aan te kloppen  
kan op tijd naar een gepaste oplossing worden gezocht. 
Een trend die samengaat met het outreachend werken 

is de zogenaamde ‘achter de voordeur’ aanpak. De 
professional wacht niet langer tot een cliënt naar hem 
toe komt, maar gaat zelf op huisbezoek bij de hulp-
behoevende burger. Hierbij wordt veelal een integrale 
benadering gekozen, er wordt aandacht besteed aan 
verschillende leefgebieden zoals wonen, werk en onder-
wijs, sociale contacten en de financiële situatie van de 
bewoner.

De outreachende manier van werken gaat verder dan 
het hulpverlenersdomein. Marc spreekt van een breed 
toepasbare methodiek, die kan worden gehanteerd door 
professionals in allerlei organisaties, zoals gemeenten en 
woningcorporaties. Marc geeft aan dat Stichting Eropaf! 
graag in gesprek treedt met maatschappelijke organi-
saties en hulpverleningsinstanties die een verfrissende 
kijk hebben op deze ‘nieuwe manier van werken’. 

Wilt u meer weten van de werkzaamheden van Sticht-
ing Eropaf! neem dan contact op met Marc Räkers en/
of Max Huber.

Marc Räkers - Max Huber
Website: www.eropaf.org & www.huisuitzettingen.info
E-mail: info@eropaf.org
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