
In beeld?
Kwetsbare mensen op vergeten plekken

De inzet van de GGD West-Brabant op 
camping Fort Oranje en de geleerde lessenIn juni 2017 dreigde een crisis te ontstaan op Fort Oranje, 

een camping die in de loop der jaren een verzamelplaats 
was geworden van mensen met een opeenstapeling van 
problemen. Mensen aan de rafelranden van de samen-
leving. 
Vanuit het oogpunt van preventie en zorg is GGD West- 
Brabant tussen 2014 en 2018 actief geweest op bestuurlijk 
en uitvoerend niveau voor de bewoners van Fort Oranje. 
Dit boekje vertelt het verhaal over de gebeurtenissen op 
het terrein, inclusief de voorgeschiedenis en de nasleep. 
Het is een blik achter de slagbomen, gezien door de ogen 
van GGD-medewerkers. 
Wat zijn de lessen die de GGD hierbij opgedaan heeft? 
Want in Nederland zijn nog meer plekken waar kwetsbare 
mensen buiten beeld dreigen te raken. De GGD speelt een 
rol in het voorkomen daarvan en in het verbeteren van de 
leefsituatie van deze mensen. Dat begint met deze groep 
scherp in het oog te krijgen en te weten wie zij zijn. Hoe 
houden we ze in beeld?
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“We zijn iets vergeten  
in onze samenleving.  
Niemand kijkt naar  
deze mensen om.” 
Dat zegt Karien Zonneveld, inspecteur technische hygiënezorg van de GGD West-Bra-
bant. Zij is een van de GGD’ers die in 2014 betrokken raakt bij de handhavingsactie 
op camping Fort Oranje in de gemeente Zundert, net ten zuiden van Breda. De GGD 
inspecteert in januari van dat jaar 28 caravans en de bijbehorende leefomgeving; zo’n 
tien procent van het totale aantal caravans op het recreatieterrein. 
De inspecteurs, de verpleegkundigen en de andere GGD’ers schrikken van de schrij-
nende leefomstandigheden waarin mensen hier permanent wonen. Ze zien voor het 
eerst in het volle daglicht hoe ernstig en omvangrijk de problemen zijn op het gebied 
van leefomstandigheden en gezondheid. Een deel van de bewoners staat niet inge-
schreven bij de gemeente en leeft buiten het zicht van overheidsdiensten en hulp-
verlenersorganisaties. Er blijken grote maatschappelijke problemen te spelen: slechte 
leefomstandigheden, sociaal isolement, wietteelt, uitbuiting, prostitutie, mensenhan-
del, verwaarloosde dieren en ondermijning. 
De bewoners leven hier zonder enig perspectief op een beter leven. Het doet denken 
aan een sloppenwijk, maar dan in Nederland. Vooral de gedachte dat hier kinderen 
opgroeien, vinden wij als GGD’ers ondraaglijk.

Vangnet
Vanaf 2014 raakt GGD West-Brabant intensief betrokken bij Fort Oranje. Als eerste 
organisatie voor publieke gezondheidszorg in Nederland besluit onze GGD om zich 
nadrukkelijk actief in te zetten voor kwetsbare bewoners op recreatieparken. Vanuit 
de visie van onze GGD is het een logische keuze: het sluit helemaal aan op onze missie 
om op te staan voor kwetsbaren.
Als vangnet voor de meest kwetsbare groepen spelen we een rol bij het verbeteren 
van de leefsituatie van de bewoners. Dat begint met deze groep in ieder geval in het 
oog te krijgen en in beeld te houden. Maar er gebeurt meer: medewerkers besluiten 
de mensen op de camping niet meer los te laten. Fort Oranje gaat bij de GGD’ers ‘on-
der de huid zitten’. 

Sociale crisis
Na een lange voorbereidingsfase kondigt burgemeester Leny Poppe-de Looff van de 
gemeente Zundert in juni 2017 aan dat Fort Oranje op gecontroleerde wijze gesloten 
wordt. Vlak daarna maakt de beheerder bekend zelf de camping te sluiten, veel snel-
ler dan de samenwerkende organisaties voor ogen hadden. Zo’n duizend bewoners 
dreigen daardoor op korte termijn op straat te staan, waardoor de gebeurtenissen in 

een stroomversnelling raken. 
Om te voorkomen dat er een grote maat-
schappelijke crisis uitbreekt, neemt de 
Veiligheidsregio de leiding over. De GGD 
heeft de opdracht om deze bewoners naar 
goede huisvesting met zorg te begeleiden 
en het vangnet te verzorgen tijdens deze 
stressvolle periode.
Dit keer gaat het niet om een onverwacht 
en concreet incident, waarbij de GGD op 
vertrouwd terrein is. Het gaat nu om een 
dreigende sociale crisis met een lange voorgeschiedenis en complexe problematiek. 
Voor de GGD is het een ingrijpende ervaring, zowel voor de betrokken medewerkers 
als voor de organisatie zelf. Een groot deel van de bewoners heeft weinig perspectief 
in de samenleving. Waar kunnen deze mensen wonen? Waar zijn ze eigenlijk wel-
kom? Niet alleen de mensen zijn een vergeten groep; het lijkt ook een blinde vlek in 
het sociale beleid.

Blijvend in beeld?
De vergeten mensen van Fort Oranje komen volop in de schijnwerpers te staan, door 
handhavingsacties, de actieve hulpverlening en ook door de documentaireserie die de 
zender SBS6 over deze camping uitgezonden heeft. 
Gemeenten, zorgorganisaties en andere publieke diensten kunnen uit deze gebeurte-
nissen lering trekken. Fort Oranje staat immers niet op zichzelf.

Het vraagstuk hoe deze kwetsbare mensen in beeld komen én blijven, is nog altijd 
volop actueel. De vraag is ook hoe de GGD en andere betrokken organisaties hier in 
de toekomst mee om kunnen gaan, vooral ook om te voorkomen dat het opnieuw tot 
een crisis komt. Ook willen wij als GGD voorkomen dat met name kinderen in erbar-
melijke omstandigheden leven, waardoor ze niet gezond en veilig kunnen opgroeien. 
Deze ingewikkelde vraagstukken vergen niet alleen een integrale aanpak, maar ook 
breed eigenaarschap. Want dat is nog steeds de vraag: Wie is eigenlijk de eigenaar 
van dit vraagstuk?
Voor de GGD staat in ieder geval voorop, dat bij iedere aanpak van recreatieparken 
oog moet zijn voor de groep bewoners die mogelijk kwetsbaar is. Alleen dan kan 
voorkomen worden dat het uit de hand loopt, zoals op Fort Oranje. In deze uitgave 
leest u onze lessen en ervaringen, waarmee u uw voordeel kunt doen.

GGD West-Brabant, 2019 

Inleiding

In heel Nederland  
wonen kwetsbare  

bewoners buiten het 
zicht van zorg en  

overheid. Het is een 
verhaal dat velen niet 

kennen. 
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VOORGESCHIEDENIS 
1974 – 2013

1974
Opening van camping Fort Oranje.
2001 
Cees Engel neemt het beheer  
van Fort Oranje over.
2004
Eerste meldingen van  
ongeregeldheden.
2009
Exponentiële stijging van het aantal  
klachten en ongeregeldheden.
2011
De poging om Fort Oranje te sluiten in  
verband met brandveiligheid, mislukt bij  
de rechtbank.

BEELDVORMING EN 
VOORBEREIDING

2014 – 22 juni 2017

Activiteiten GGD: Beeldvorming en inventari-
satie, signalering en toeleiding, preventie van 
escalatie, bestuurlijk en beleidsadvies, coördi-
natie zorgverlening, multidisciplinaire samen-
werking met de politie, gemeente Zundert en 
met andere zorg- en welzijnsinstellingen.

2014-2016 
Eerste integrale aanpak voor Fort Oranje 
waarbij de GGD betrokken is.
28 januari 2014 
GGD West-Brabant doet voor het eerst mee 
aan een integrale handhavingsactie op Fort 
Oranje.
Mei 2015
De GGD houdt spreekuren en bijeenkomsten 
op Fort Oranje in samenwerking met  
bewoners.
Oktober 2016
Tweede integrale aanpak voor Fort Oranje.
Januari 2017
Start van het GGD-onderzoek naar de  
gezondheidssituatie op Fort Oranje.
Februari 2017
Start van de uitzendingen van de  
documentaireserie over Fort Oranje op SBS6.
9 juni 2017 
Burgemeester Poppe-de Looff kondigt op een 
persconferentie de sluiting van Fort Oranje 
aan per 4 augustus. De GGD sluit zich aan bij 
die boodschap. 

CRISISPERIODE
22 juni 2017 – 10 januari 2018

Activiteiten GGD: Beeldvorming, uitgebrei-
de inventarisatie, signalering en toeleiding, 
coördinatie zorgverlening, advies en afstem-
ming op strategisch, tactisch en operationeel 
niveau (Veiligheidsregio, brandweer, politie, 
gemeenten en andere zorg- en welzijnsinstel-
lingen).

22 juni 2017
Beheerder Cees Engel kondigt de sluiting aan 
per 3 juli.
23 juni 2017
De Veiligheidsregio neemt het beheer over 
van Fort Oranje. Instelling van crisisniveau 
GRIP-4.
25 en 26 juni 2017
De GGD houdt opnieuw inventarisaties om de 
mensen op Fort Oranje in beeld te krijgen.
13 juli 2017
Instelling van crisisniveau GRIP-3.
Begin augustus 2017 
De eerste bewoners verlaten Fort Oranje op 
basis van een multidisciplinaire aanpak.

NAZORG
10 januari 2018 – december 2018

Activiteiten GGD: Monitoring individuele 
casussen, reguliere signalering en toeleiding, 
nazorg medewerkers en evaluatie op proces 
en op doel. 

10 januari 2018 
Einde van het crisisniveau GRIP-3,  
terug naar de normale situatie.
1 maart 2018
Sluiting van Fort Oranje.
Zomer 2018
De nazorg van de GGD loopt ten einde. De 
Wmo-consulenten van de gemeente Zundert 
nemen de begeleiding over. De laatste bewo-
ners worden verplaatst naar een camping en 
een voormalig AZC om van daaruit passende 
vervangende woonruimte te zoeken.

Tijdlijn

1 2 3 4
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Recreatiepark Fort Oranje ligt in Rijsbergen, net ten zuiden van Breda. Het is een van 
de vele campings op het grondgebied van de gemeente Zundert met een trekkers-
veldje, een zwembad en vooral veel ruimte voor stacaravans. Lange tijd geldt Fort 
Oranje als vijf-sterren camping, waar het prima toeven is voor recreanten uit de wijde 
omgeving. 
Maar economische omstandigheden wijzigen zich, waardoor het park in de loop der 
jaren verouderd raakt en een andere populatie krijgt. Recreanten maken steeds meer 
plaats voor permanente bewoners, die hier al dan niet gedwongen door hun sociale 
omstandigheden een onderkomen vinden. Het recreatiepark wordt een woonwijk in 
particuliere handen, waar steeds meer mensen in schrijnende armoede leven. Verge-
ten mensen op vergeten plekken.

In 2001 wordt de Rotterdammer Cees Engel de nieuwe beheerder van Fort Oranje. 
In de jaren daarna komen bij de gemeente, de politie en andere instanties de eerste 
meldingen binnen van ongeregeldheden op Fort Oranje. Soms gaat het om overlast, 
steeds vaker gaat het ook om criminele activiteiten, belastingontduiking en nog veel 
meer. De politie signaleert fraude, drugshandel, prostitutie en hennepteelt. 
Vanwege de criminele praktijken, de onveiligheid en de ongewenste permanente 
bewoning is Fort Oranje voor de gemeente Zundert een doorn in het oog. Aan de 
handhaving zitten echter allerlei juridische haken en ogen. Keer op keer loopt de ge-
meente daarop stuk. In 2011 oordeelt de rechter dat sluiting van Fort Oranje op grond 
van de ondermaatse brandveiligheid niet kan worden gerechtvaardigd. Ook andere 
handhavingspogingen mislukken. Maar wat werkt dan wel? 

Een geheime operatie
Het jaar 2014 is nog maar net begonnen als directeur Annemieke van der Zijden van 
de GGD West-Brabant een telefoontje krijgt van burgemeester Poppe-de Looff van de 
gemeente Zundert. Wil de GGD deelnemen aan een grootscheepse handhavingsactie 
op Fort Oranje, die in het geheim wordt voorbereid? 
De handhavingsactie is een onderdeel van de operatie Maisveld: een integraal samen-
werkingsverband onder leiding van de gemeente tegen de georganiseerde criminali-
teit. Er is ook bekend dat er schrijnende armoede heerst op de camping. De gemeente 
wil naast handhaving daarom ook zorg waarborgen bij de actie.
Het verzoek leidt bij de GGD intern tot discussie, want het is volkomen nieuw om bij 
zo’n integrale handhavingsactie aan te haken. Hoe is het om als sociaal-verpleegkun-
dige zij aan zij op te trekken met de politie, marechaussee en andere handhavings-
diensten? Wat betekent dat voor het beeld van de GGD? Willen we als GGD’ers wel 
verbonden worden met een handhavingsactie?
Toch ziet de GGD al snel de meerwaarde in van deze samenwerking. Dit is dé kans om 
een zwakke groep in de samenleving in beeld te krijgen en daar iets voor te beteke-
nen. Het verzoek sluit helemaal aan bij de gekozen focus op de leefomstandigheden, 
gezondheid en veiligheid van kwetsbare groepen. 

1. De voorgeschiedenis

Veel bewoners wonen in zwaar  
vervuilde caravans vol schimmel,  
met onveilige kachels en gebrekkige 
ventilatie. Verschillende kinderen  
blijken geen eigen bed te hebben.



10 11

Na intern beraad zet de directie van de GGD het sein op groen: voor het eerst gaat 
de GGD een actieve rol vervullen bij een integrale handhavingsactie. Diverse teams 
gaan het terrein op om de mensen op te zoeken en de leefomgeving te inspecteren. 
Ze gaan de leefbaarheid van de caravans onderzoeken. Ook gaan ze bekijken hoe 
het gaat met de gezondheid, sociale omstandigheden en geestelijke toestand van de 
bewoners. 

Waar is die baby?
Dinsdag 28 januari 2014 is een kille, natte dag. In alle vroegte beginnen de politie, de 
gemeente en de andere diensten met de handhavingsactie, die bijna de hele dag in 
beslag neemt. Er zijn zo’n 150 mensen van verschillende diensten in touw.
De colonne van handhavers en hulpverleners arriveert om 6 uur ’s ochtends bij Fort 
Oranje. Het is nog aardedonker, maar de zwaailichten op de politieauto’s leveren ge-
noeg licht. Als eersten gaan politieagenten en leden van de andere handhavingsdien-
sten de camping op, gehuld in gele veiligheidsvesten. Ze omsingelen het hele terrein 
om mensen tegen te houden, die mogelijk via de bosschages willen ontsnappen.
Als de politie een signaal geeft, gaan de loopteams van de GGD het terrein op. Twee 
sociaal-verpleegkundigen lopen naar enkele caravans, waarvan ze al weten dat er 
kinderen verblijven. Bij de eerste caravan verspert een Bulgaarse man hen de toegang. 
Ze mogen niet naar binnen ‘omdat er een baby ligt te slapen’. Als ze toch naar binnen 
gaan, zien ze drie slapende volwassenen op een hoekbank liggen. De verpleegkun-
digen zoeken verontrust de hele caravan door. Waar is die baby dan? Het kindje is 
onvindbaar. Wel treffen ze een zevenjarige jongen aan. Is dat soms het kleine kind 
over wie gesproken werd? 
De verpleegkundigen zijn in hun dagelijkse werk gewend op bezoek te gaan bij 
mensen die in ernstig verwaarloosde onderkomens leven. De toestand in de caravan 
brengt hen evengoed van hun stuk. De ruimte is vochtig en slecht geventileerd. De 

bewoners spreken slecht Nederlands. De aan-
wezige jongen gaat niet naar school.
Verderop staat bij een caravan een grote hond 
te blaffen. Hier woont een Nederlandse man 
met zijn Poolse vrouw. Overal ligt rommel. De 
vrouw blijkt zwanger te zijn. Het stel weet dat 
hun kindje met een hartafwijking ter wereld 
zal komen. De vrouw staat echter niet onder 
medisch toezicht.
Veel bewoners wonen in zwaar vervuilde  

“Alle betrokken medewerkers voelen de urgentie. Er is veel saamhorigheid: 
iedereen is bereid om in de avonden, of het weekeinde extra te werken om 
goed voorbereid te zijn. Dit is een nieuw terrein, maar dit is wel waar we 
onze vangnetfunctie kunnen vervullen.”

Daniëlle Steenbergen, beleidsadviseur GGD West-Brabant (2014)

caravans vol schimmel, met onveilige kachels en gebrekkige ventilatie. Verschillende 
kinderen blijken geen eigen bed te hebben. In een stacaravan treft het GGD-team 
de oudste dochter aan op een soort zoldertje. Ze slaapt op een plank met een dun 
matrasje erop.
De GGD’ers tellen in totaal 48 kinderen die niet bij hen bekend zijn. Officieel moeten 
gezinnen zich in hun nieuwe woonplaats inschrijven, zodra ze bij hun oude gemeente 
uitgeschreven zijn. Toch glippen er kinderen tussendoor, die niet naar school gaan en 
onbekend zijn bij overheidsinstanties.

Ook met de leefomgeving is van alles mis. Overal staan benzinevaten en gasflessen, 
waarvan in een aantal gevallen de veiligheidsdatum al lang verlopen is. De inspec-
teurs zien veel glasscherven en stukken hout van kapotte caravans, lege jerrycans en 
lekkende accu’s.
In diverse caravans ontbreken de ramen. Een rechtopstaand matras voor een open 
raam moet de scherpste kou buiten houden. 
Van de ruim zeshonderd stacaravans op Fort Oranje is een derde verloederd en onbe-
woonbaar, schat de GGD na afloop in. Evengoed is een deel van deze caravans nog 
steeds bewoond door mensen die blij zijn dat ze in ieder geval nog dit dak boven hun 
hoofd hebben. 

Verschillende bewonersgroepen
De bevolking van Fort Oranje bestaat uit uiteenlopende groepen, die via diverse 
toegangswegen op de camping terecht zijn gekomen. Zo zijn er arbeidsmigranten, 
die de camping gebruiken als uitvalsbasis voor seizoenswerk. Een ander deel van de 

“Je ruikt op Fort Oranje de armoede: bergen met afval, ongewassen mensen 
en de geur van verrotting. De schimmel kruipt omhoog en er is geen water 
om de wc’s door te spoelen. Het raakt me zeer dat kleine kinderen in deze 
bouwvallen moeten leven.”

Han Scholte, projectmanager GGD West-Brabant (2014)

“Hoewel we maar een klein deel van de caravans gezien hebben, kunnen 
we meteen al van betekenis zijn voor de mensen. Niet om boetes uit te de-
len, of om regels te handhaven, maar juist om tegen de mensen te zeggen: 
Wij komen misstanden oplossen met oog voor de bewoner. We kijken hoe 
we kwetsbare mensen het beste kunnen helpen.”

Emi van den Ouweland, sociaal-verpleegkundige GGD West-Brabant (2014)

In diverse caravans  
ontbreken de ramen. 
Een rechtopstaand 
matras voor een open 
raam moet de scherpste 
kou buiten houden. 
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Het is juist de groep kwetsbare Nederlanders die 
de GGD verreweg de meeste zorgen baart. Naar 
schatting 85 procent van deze groep leeft on-
der de armoedegrens. Om te overleven zoeken 
bewoners naar alternatieve manieren om aan 
geld te komen, zoals wietteelt, illegale honden-
fok en prostitutie. Deze groep bewoners kampt 
eveneens met allerlei medische problemen. Ve-
len zitten in zo’n complexe situatie, dat ze geen 
uitwijkmogelijkheden meer hebben. 
Ze houden vaak veel huisdieren, waar ze troost en liefde vinden. Ze hebben grote 
zorgen over hun gezin en zijn afhankelijk van tijdelijke banen. Ze worstelen met de 
bureaucratische en digitale systemen, die hen keer op keer tot wanhoop drijven.

Mensonterende situaties
Direct na de actie in 2014 gebruiken de GGD’ers harde woorden om de situatie op 
Fort Oranje te omschrijven: ‘mensonterend’, ‘het afvalputje van de samenleving’, ‘een 
verstopte sloppenwijk in het Brabantse buitengebied’. 
Op basis van deze inspectie weet de GGD nu dat heel wat bewoners van Fort Oranje 
niet ingeschreven staan bij de gemeente. Ze hebben lang niet altijd een verblijfver-
gunning en zijn niet altijd verzekerd. Ze zwerven van camping naar camping als het 
hen te heet onder de voeten wordt. Daardoor blijven ze grotendeels permanent bui-
ten het zicht van instanties. 
Voor de GGD is het helder dat de medewerkers een waardevolle bijdrage kunnen 
leveren aan de signalering en aanpak van leefbaarheidsproblemen op dit soort lo-
caties. Een deel van de mensen kan zichzelf niet redden. De directie ziet het daarom 
als kerntaak om zich nadrukkelijk sterk te maken voor deze groep, preventief én als 
vangnet voor de allerkwetsbaarsten. 

Eerst de kinderen
Diverse GGD’ers gaan vanaf 2014 meteen aan de slag en vervullen een zorgverlenen-
de rol op Fort Oranje. Zo wordt de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) actief voor de kinde-
ren, die tot dan toe nog niet in beeld zijn. 

bewoners woont bewust permanent in stacaravans, die herkenbaar zijn aan keurig 
verzorgde tuintjes met bloempotten, heggen, boeddha-beeldjes en tuinkabouters. Zij 
vormen de traditionele populatie van Fort Oranje. Sommigen kiezen er bewust voor 
om buitenaf te wonen, bijvoorbeeld voor de rust of de natuurbeleving.
Toch is er bij veel bewoners een duidelijke overeenkomst: het leven buiten de maat-
schappij. Vaak zijn ze uit het beeld geraakt van instanties. Ze zijn op Fort Oranje 
terechtgekomen vanwege hoogopgelopen schulden, of omdat ze bij een woningcor-
poratie al hun kansen verspeeld hebben. Er zijn spoedzoekers op de woningmarkt, die 
vanwege een scheiding of verlies van hun baan acuut onderdak nodig hebben en voor 
wie een gewone huurwoning onbereikbaar is.
Er zijn ook mensen die vastgelopen zijn in de samenleving en met problemen op 
meerdere levensterreinen kampen. Vaak kunnen ze niet overweg met het ‘systeem’ 
of zijn licht verstandelijk beperkt. Tot slot is er nog een groep mensen die ‘onder de 
radar’ of ‘uit beeld’ wil wonen, bijvoorbeeld omdat ze het vertrouwen in de overheid 
zijn verloren, gezocht worden door overheid of schuldeisers, of illegale activiteiten 
uitvoeren op of vanuit het park.
De algemene indruk van de GGD-verpleegkundigen is dat de Roemenen, Bulgaren 
en Polen zich wel redden op Fort Oranje. De arbeidsmigranten leven weliswaar in 
de marge van de samenleving, maar weten zo goed en zo kwaad als dat gaat hun 
caravan op orde te houden. De meesten hebben werk en dus in ieder geval wat geld 
te besteden.

“De situatie op Fort Oranje heeft me enorm geraakt. Op amper tien kilome-
ter van mijn eigen bed leven mensen in deze armzalige omstandigheden, 
met nauwelijks perspectief om er zelf wat van te maken. Dat het zo ernstig 
zou zijn, had ik niet verwacht.”

Daniëlle Steenbergen, beleidsadviseur GGD West-Brabant (2014)

“Een oude, verrotte caravan zonder geiser is geen plek om te wonen. Voor 
mensen met een detentieverleden is dit geen plek om te re-integreren in de 
samenleving. En je kunt je afvragen of Fort Oranje een plek is waar kinde-
ren mogen opgroeien. Daar moeten we oplossingen voor vinden. De bijdra-
ge van de GGD heeft ons inhoudelijke meerwaarde geleverd op het gebied 
van kennis en expertise.”

Leny Poppe-de Looff, burgemeester van de gemeente Zundert (2014)

“We zijn het meest ongerust over kinderen die permanent in deze onveilige 
omstandigheden wonen. Zij hebben hier niet voor gekozen. Dit gaat ons 
aan het hart, daarom willen we de boer op voor deze groep. We zijn verant-
woordelijk voor deze kinderen. Wat ons schokt is de onverschilligheid. Als 
maatschappij doen we te weinig. We kijken weg. Dat maakt mij kwaad.”

Mark van Beers, MT-lid GGD West-Brabant (2014)

“De meest kwetsbare mensen hebben we nu in beeld. Maar de sluiting van 
deze camping is niet voldoende, want daarmee lossen we de onderliggende 
problemen van deze groep niet op. We moeten hier actief iets mee doen 
en kijken welke toegevoegde waarde we hebben. Nu we A gezegd hebben, 
moeten we ook B zeggen. Wij willen opstaan voor deze kwetsbare  
mensen.”

Annemieke van der Zijden, directeur GGD West-Brabant (2014)

Mensen zwerven van 
camping naar camping 

als het hen te heet  
onder de voeten wordt. 

Daardoor blijven ze 
grotendeels permanent 

buiten het zicht van 
instanties. 
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Een medewerker van OGGZ (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg) zet op Fort 
Oranje een spreekuur op, samen met enkele vrijwilligers. Beheerder Cees Engel geeft 
er zijn medewerking aan. Het spreekuur biedt bewoners een plek om praktische hulp-
vragen te stellen, bijvoorbeeld over het regelen van een zorgverzekering. Er is ook 
ruimte om financiële, geestelijke en lichamelijke kwesties aan te kaarten. 
Naarmate de maanden verstrijken, bezoeken bewoners steeds vaker dit wekelijk-
se spreekuur. Medewerkers van MEE West-Brabant en Surplus Welzijn sluiten aan. 
JGZ-verpleegkundigen leggen diverse bezoeken af bij bewoners.

Ondertussen blijkt Fort Oranje niet de enige camping met leefbaarheidsproblemen 
te zijn. GGD West-Brabant voert onderzoek uit op 19 andere parken in de regio en 
werkt mee aan diverse handhavingsacties. Op alle parken treffen ze volwassenen en 
kinderen aan die in kwetsbare omstandigheden leven, zij het op een kleinere schaal 
en minder schrijnend dan op Fort Oranje.
De GGD dringt aan op een gezamenlijke aanpak, waarbij diverse instanties de han-
den ineenslaan. Regionaal, maar ook landelijk. Het is een vraagstuk dat om brede 
aandacht vraagt: Hoe gaan we om met de mensen aan de rafelranden van de maat-
schappij? 
Om een oplossing te zoeken voor bewoners in schrijnende leefomstandigheden, zoe-
ken GGD, GGZ Breburg, MEE West-Brabant, Stichting Barka, Novadic Kentron, de 
politie, Surplus Welzijn, Amarant groep, Juzt en Veilig Thuis met elkaar contact. De 
organisaties werken samen om per bewoner of huishouden tot een passend zorgplan 
te komen. 
Ook maakt de GGD in 2016 een eerste aanzet voor een nieuwe ‘campingaanpak’ om 
de gezondheid en veiligheid van kwetsbare mensen op campings te verbeteren. Deze 
kennis is beschikbaar om andere GGD-organisaties te helpen die ook worstelen met 

‘vergeten mensen op vergeten plekken’.

Hoe (on)gezond is Fort Oranje?
Een oplossing voor de aanhoudende problemen op Fort Oranje is echter niet in zicht. 
Er zijn regelmatig caravanbranden, incidenten met dieren en mensenhandel. De GGD 
zet zich in om de problematiek op de regionale agenda te krijgen. Ingrijpen is bittere 

Het is een vraagstuk dat om brede 
aandacht vraagt: Hoe gaan we om 
met de mensen aan de rafelranden 
van de maatschappij? 

”We zijn op Fort Oranje met onze hulp van start gegaan in het winkeltje 
van de camping. Daar was ook een soort weggeefwinkeltje, achter een 
gordijntje, een beetje provisorisch. Daarna kregen we een eigen caravan. Nu 
zitten we in een caravan op een wat centralere plek op de camping.”

Arnold Simon, medewerker GGD West-Brabant (2017)

“De samenvoeging van GGD, Surplus Welzijn en MEE op één locatie is van 
enorm belang, omdat hierdoor veel kennis en expertise aanwezig is op 
verschillende leefgebieden. Er kan snel geschakeld worden, wat alleen maar 
in het voordeel van de cliënt is. Het outreachend werken binnen Fort Oranje 
heeft wat mij betreft veel opgeleverd.”

Raymond Vingerhoeds, medewerker MEE West-Brabant (2019)
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noodzaak, daar zijn de meeste instanties het wel over eens. 
Maar de gemeente Zundert staat juridisch gezien met de rug tegen de muur en voelt 
zich machteloos. Om die spiraal te doorbreken, heeft de gemeente behoefte aan 
meer precieze gegevens om bij de rechter goed beslagen ten ijs te komen.
In het najaar van 2016 start de gemeente Zundert opnieuw een integraal project. Eind 
2016 krijgt de GGD het verzoek van de gemeente Zundert om een beschrijvende foto 
te maken van de bewoners van Fort Oranje en hun directe leefomgeving. Dit moet 
een antwoord geven op de vraag hoe gezond het is om te verblijven op Fort Oranje. 
Is de situatie ten opzichte van 2014 veranderd?
Voor dit onderzoek werkt de GGD samen met verschillende ketenpartners, die vanuit 
hun eigen expertise een bijdrage leveren. Ze inspecteren het terrein en bekijken per 
caravan hoe het staat met de gezondheid, huisvesting, inkomen en mate van eigen 
regie. 
De GGD concludeert dat de situatie op Fort Oranje zeker niet verbeterd is ten opzichte 
van 2014. Er zijn weliswaar individuele bewoners geholpen, maar de gezondheids- en 
maatschappelijke situatie voor de brede groep bewoners is niet veranderd. Het ergste 
is nog dat 123 kinderen onder erbarmelijke omstandigheden moeten leven op Fort 
Oranje.

Landelijke aandacht
Ondertussen trekt Fort Oranje de aandacht van de landelijke politiek en de media. 
Van februari tot april 2017 zendt de commerciële televisiezender SBS6 een zesdelige 
documentaireserie uit over Fort Oranje. Via deze serie kan het hele Nederlandse pu-
bliek zien wat er op Fort Oranje gebeurt. Dat maakt veel tongen los. 
De problematische camping trekt ook in toenemende mate de aandacht van de lande-
lijke politiek en andere media. De burgemeester van Zundert is op 17 februari te gast 
in het TV- programma Jinek. Vicepremier Asscher bezoekt op 23 februari de camping. 
De GGD spreekt diverse keren zijn zorg uit over de zware leef- en woonomstandighe-
den op campings, waarvan Fort Oranje het meest in het oog springende voorbeeld is. 

De gemeente Zundert bouwt in 2017 een dossier op 
over Fort Oranje, waar het rapport van de GGD een on-
derdeel van is. Naast informatie over veiligheid is leef-
baarheid voor de gemeente een van de belangrijkste 
aanknopingspunten om actie te ondernemen. 
Tegen de zomer van dat jaar is het zover: de  
gemeente Zundert besluit in te grijpen. De conclusie 
van de GGD dat de leefomstandigheden de afgelopen 
jaren niet verbeterd zijn, is daarvoor een van de rede-
nen. 

2.  De crisis  

en de nasleep
De sluiting
Op 9 juni 2017 kondigt burgemeester Poppe-de Looff op een persconferentie aan dat 
de gemeente Zundert van plan is Fort Oranje per 4 augustus te sluiten. “De indringen-
de beelden die Nederland wakker schudden, zijn ons al veel langer een zorg”, zegt ze 
op de persbijeenkomst. Ze noemt het een ‘mensonterende situatie’, die bovendien de 
openbare orde ondermijnt. 
Directeur Annemieke van der Zijden licht de bevindingen van de GGD toe over de 
leefsituatie op Fort Oranje. Sluiting biedt de kans om de leefsituatie voor de bewoners 
duurzaam te verbeteren, vertelt zij. De GGD zal het komende jaar een zorgtraject 
bieden voor de mensen die zorg nodig hebben. Zeker voor de kinderen vindt de GGD 
dat van het grootste belang.

De GGD sluit zich aan bij de persconferentie van de gemeente en ondersteunt daar-
mee de keuze tot sluiting. Het perspectief van de GGD is nog steeds dat de mensen in 
beeld gehouden moeten worden. Ze hebben het vertrouwen dat er een beheersbaar 
scenario op tafel ligt, waar anderhalf jaar uitgetrokken is om de bewoners opnieuw 
te huisvesten. Dat plan bestaat alleen op papier, maar de GGD’ers geloven erin dat ze 
een goede bijdrage kunnen leveren om het geheel in goede banen te leiden. 

“We zijn erg geschrokken, want niemand kijkt naar deze mensen om. Wat 
we hebben waargenomen, is volgens ons slechts het topje van de ijsberg. De 
toestand is uiterst zorgwekkend. Veel mensen kunnen hun problemen zelf 
niet oplossen.”

Annemiek van der Zijden, directeur GGD West-Brabant (2017)

Op Fort Oranje  
moeten 123  
kinderen leven  
onder erbarmelijke  
omstandigheden.

“Fort Oranje is geen camping, maar een criminele woonwijk. De situatie is 
volstrekt onacceptabel en vraagt om stevig ingrijpen van de overheid. We 
gaan camping Fort Oranje sluiten om daarmee een einde te maken aan een 
onhoudbare situatie.”

Leny Poppe-de Looff, burgemeester van de gemeente Zundert (2017)

“Ook in 2017 blijft de conclusie dat op basis van onderzoeken die de GGD 
West-Brabant met partners heeft uitgevoerd, het ongezond is om op 
camping Fort Oranje te wonen. GGD West-Brabant vindt het schokkend en 
onaanvaardbaar dat mensen in Nederland in deze erbarmelijke omstandig-
heden leven.”

Annemieke van der Zijden, directeur GGD West-Brabant (2017)
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Na de persconferentie gaan alle partijen aan de slag met de uitvoering van de plan-
nen die de gemeente heeft aangekondigd. Het zal een zeer intensieve klus worden, 
maar ze gaan ervoor.
Beheerder Cees Engel trekt ondertussen zijn eigen conclusies. Hij kondigt op donder-
dag 22 juni aan dat hij Fort Oranje eigenhandig gaat sluiten, namelijk op 3 juli. Hij 
zegt het voortdurende gevecht met de overheid beu te zijn en zal alle bewoners van 
de camping verwijderen.

Ontruiming en herhuisvesting
Op dezelfde donderdag komt het Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Midden- en 
West-Brabant bijeen voor een vergadering. Bij het horen van de aankondiging van 
Cees Engel en de ontwikkelingen op Fort Oranje besluit de voorzitter van de Veilig-
heidsregio om meteen op te schalen naar GRIP-4: er dreigt een crisis met mogelijk bo-
venlokale gevolgen. Hierdoor raakt ook de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie 
in de Regio (GHOR) betrokken bij Fort Oranje.
De al aanwezige hulpdiensten (brandweer, politie en GGD/GHOR), de Veiligheidsregio 
en de gemeente Zundert besluiten meteen in een regionale crisisstructuur te gaan 
samenwerken. In hoog tempo moeten de ontruiming en herhuisvesting van de bewo-
ners geregeld worden. Zo niet, dan komen de gezinnen per 3 juli op straat te staan. 
Daardoor kunnen opnieuw de kinderen op Fort Oranje uit beeld raken.
Op vrijdagmiddag 23 juni nemen de Veiligheidsregio en de gemeente Zundert het 
beheer van de camping helemaal over. Cees Engel krijgt een gebiedsverbod opgelegd 
en moet de camping verlaten. 
De GGD richt op Fort Oranje een hulpverleningsteam in en werkt samen met tal 
van welzijns- en gezondheidsorganisaties, zoals Surplus Welzijn, MEE West-Brabant,  
Amarant, Novadic Kentron, Stichting Juzt, GGZ Breburg, Leger des Heils en Stichting 
Barka. Hiermee willen zij de hulpverlening bij duurzame huisvesting van de bewoners 
in goede banen leiden. Daarbij is de GGD de verbindende schakel tussen de zorgver-
leners en andere partners, zoals politie en gemeente. 

In hoog tempo moeten de  
ontruiming en herhuisvesting 

van de bewoners geregeld 
worden. Zo niet, dan komen de 

gezinnen op straat te staan. 

“De situatie op Fort Oranje is vanuit ons perspectief onaanvaardbaar. Er  
wonen mensen die buiten onze maatschappij vallen. We moeten ervoor 
zorgen dat ze alle soorten zorg en hulpverlening krijgen. Meer dan 100  
bewoners krijgen een zorgindicatie. Er wonen ruim 120 kinderen. Hun  
situatie baart ons extra zorgen.”

Eveline Dekkers, projectleider GGD West-Brabant (2017)
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Chaos, onzekerheid en tegenwerking
Op de camping heerst in de eerste dagen een 
grote chaos. Iedereen weet dat er iets drastisch 
gaat veranderen, maar niemand weet wat of 
in welke richting. Een aantal bewoners is opge-
lucht. Anderen plegen sabotageacties: er wor-
den hekken opengeknipt, rioleringen verstopt 
en andere vernielingen gepleegd. Op sommige 
momenten lijkt er oproer uit te breken.
Nu de Veiligheidsregio het beheer van de cam-
ping heeft overgenomen, krijgen de GGD’ers 

en de andere partijen meer slagkracht. Ze voelen enorme saamhorigheid, met elkaar 
en met de andere hulpdiensten. Ze pakken het als een gezamenlijk team op. Welke 
discipline je vertegenwoordigt, dat doet er weinig toe.
Allereerst brengt de GGD samen met partnerorganisaties alle bewoners en hun zorg-
behoeften in kaart. Deze inventarisatie is een bijzonder grote opdracht, want het is 
nog steeds niet bekend hoeveel mensen er precies op de camping wonen. Op een 
plattegrond van een enorm formaat noteren ze hun bevindingen: dit kavel is onbe-
woonbaar, hier is niemand thuis, daar staan twee schuurtjes waar ook nog mensen 
in zitten. 
Hoezeer de GGD’ers ook hun best doen, de eigen gegevens en andere tellingen blij-
ven uiteenlopen. Sinds de Veiligheidsregio het beheer heeft overgenomen, is het be-
wonersaantal opvallend snel gegroeid. Van een groot aantal kinderen is niet duidelijk 
bij wie zij horen. Bewoners ‘schuiven’ met kinderen van het ene naar het andere 
gezin. De aanwezigheid van kinderen is namelijk een van de maatstaven om in aan-
merking te komen voor de ondersteuning bij herhuisvesting. 
Om beter zicht te krijgen op de populatie van Fort Oranje en nieuwe aanwas een halt 
toe te roepen, wordt er een pasjessysteem ingevoerd. Alle bewoners krijgen een pasje 
met daarop naam, geboortedatum, kenteken, kavelnummer, nationaliteit en registra-
tienummer. Zonder een pasje komt niemand het terrein meer op.

GGD’ers onder druk
Het werk in deze crisisomstandigheden gaat de GGD’ers en de andere zorgpartners 
niet in de koude kleren zitten. Diverse medewerkers werken al sinds 2014 op Fort 
Oranje en hebben een bijzondere betrokkenheid ontwikkeld bij de bewoners. Ze voe-
len zich sterk gemotiveerd om hier het verschil te maken, met name voor de kinderen.
Op Fort Oranje krijgen ze te maken met mensen die soms al jarenlang in een uitzicht-
loze situatie zitten. Die help je niet in korte tijd. Ze doen wat ze kunnen, maar dat 
trekt wel een zware wissel op hen. 
Tegelijkertijd gaat de gemeente aan de slag met de ontruiming van de camping. De 
eerste bewoners moeten vanaf augustus vertrekken. De voortdurende onzekerheid 
over de datum van vertrek van de camping levert bij bewoners veel frustraties op. 
Sommigen krijgen daardoor juist ook weer meer last van gezondheidsproblemen en 
andere klachten. 

Afronding en nasleep
Op 13 juli 2017 besluit het Regionaal Beleidsteam de crisisaanpak af te schalen naar 
GRIP-3. Dit verlaagde crisisniveau zal nog tot 10 januari 2018 van kracht blijven. 
Alle bewoners hebben inmiddels bericht gekregen dat hun huurcontract is opgezegd. 
Zij dienen zelf op zoek te gaan naar andere huisvesting. Alleen als ze een zorgindica-
tie krijgen, mogen ze langer in hun caravan blijven. Dan krijgen ze ook hulp om een 
vervangende woonruimte te vinden.
De GGD krijgt de taak de zorgindicatie van de bewoners vast te stellen. Daarmee 
krijgt de GGD in de ogen van een aantal bewoners een sleutelrol voor hun positie op 
de woningmarkt. Soms leidt dat tot intimidatie en geweld tegen medewerkers. 

Bewoners ‘schuiven’ met 
kinderen van het ene 
naar het andere gezin. 
De aanwezigheid van 
kinderen is een van de 
maatstaven om in aan-
merking te komen voor 
de ondersteuning bij 
herhuisvesting. 

“Fort Oranje is in veel opzichten een eyeopener. Het heeft ons geleerd dat 
multidisciplinair werken de toekomst is, ook binnen de GGD. Bovendien 
moeten we op zoek naar een innovatieve aanpak om ook mensen die er an-
dere manieren van leven en wonen op nahouden, regie te laten krijgen over 
hun eigen gezondheid en welzijn.”

Eveline Dekkers, projectleider GGD West-Brabant (2017)

“In de vele zorgconferenties die ik heb voorgezeten, bespraken we met de 
bewoners en de betrokken professionals hun problematiek. Veel bewoners 
stonden eerst wantrouwend tegenover de hulp die hen werd aangeboden. 
Pas toen de ontruiming onvermijdelijk was, kwam samenwerking tot stand.
De zorgconferentie is een methodiek met ‘alle hens aan dek’, waarbij de 
bewoner zich serieus genomen voelt en samen met professionals aan de slag 
gaat. De plannen voorzagen in herhuisvesting én in support bij de vaak struc-
turele problemen op het gebied van psychiatrie, verslaving, geld,  
etcetera. Bij de aanpak van campingproblemen is het essentieel een laag-
drempelige samenwerking te zoeken met de bewoners van de camping. 
Deze hulpverlening moet naar mijn overtuiging los opereren van hand-
havingsacties.”

Wim van Dalen, Relatiebeheerder MASS, GGZ Breburg (2019)

“Een snelle oplossing bedenken die passend is voor iedereen is niet moge-
lijk in deze complexe situatie. Immers, ieder levensverhaal is anders en ieder 
mens is uniek. Dit vraagt van onze professionals om hierop in te spelen  
en maatwerk te bieden. Het samenwerken met alle partijen is daarbij  
essentieel.”

Anton van Mansum, voorzitter raad van bestuur Surplus (2019)
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Verreweg de meeste bewoners zijn vooral lamgeslagen. Zij moeten soms lang wach-
ten op een aanbod voor een ander huis. De woningcorporaties hebben te weinig 
aanbod om in korte tijd aan de vele aanvragen te kunnen voldoen. 
Lange tijd heerst er onduidelijkheid over de vraag welke bewoners recht hebben op 
hulp bij herhuisvesting en zorg en welke niet. Toch lukt het om een ‘schifting’ aan 
te brengen. In het najaar van 2017 wordt langzaam maar zeker voortgang geboekt 
bij de herhuisvesting. De casemanagers van de gemeente Zundert spelen hierin een 
grote rol. 
Uiteindelijk worden de bewoners begeleid naar andere woningen buiten de camping, 
al is voor een aantal mensen alleen een tijdelijke oplossing beschikbaar. Iedere bewo-
ner met een zorgbehoefte wordt begeleid door zorgverleners. 
Een deel van de bewoners komt terecht op andere campings in de regio. Wie uit de 
schuldsanering of uit zijn huis is gezet, komt de eerste jaren niet in aanmerking voor 
een nieuwe voorziening. Deze groep heeft weinig andere keus dan het campingleven 
op een ander park voort te zetten, in afwachting van een betere oplossing.
Fort Oranje stroomt langzaam leeg. Op 6 december 2017 wordt het laatste veld ont-
ruimd. Alleen enkele mensen die eigenaar zijn van een kavel, blijven achter. Het ter-
rein ziet er desolaat uit. Her en der staat nog een caravan, de rest is kaal. Wat achter-
blijft is puin en verwilderd groen.

Verreweg de meeste bewoners 
zijn vooral lamgeslagen. Zij  

moeten soms lang wachten op 
een aanbod voor een ander huis. 
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3.   Lessen  

van Fort Oranje
De crisis op Fort Oranje heeft GGD West-Brabant diverse belangrijke lessen geleerd. 
Die lessen hebben te maken met de rol van de GGD op het gebied van preventie, de 
crisisaanpak, samenwerking met andere partners en de zorg voor onze medewerkers. 
Daarnaast maakt de GGD zich sterk voor een betere aanpak van de hele problematiek 
in Nederland. De leefomstandigheden en de problematiek op Fort Oranje waren ex-
treem, maar dit park staat niet op zichzelf. Er zijn talrijke voorbeelden in Nederland, 
waar recreatieparken afglijden naar onwenselijke woonoorden voor mensen met een 
opeenstapeling van problemen, buiten het beeld en bereik van overheid en hulpver-
lening. 
Dit sociale vraagstuk is daarom een gezamenlijke maatschappelijke opgave. Wat kun-
nen we doen om dit soort excessen te voorkomen? Wat zijn de lessen die overheid en 
hulpverlening kunnen trekken uit de crisis op en rondom Fort Oranje?

1. Weten wie er woont
Dé bewoner van een recreatiepark bestaat niet. Het is dus ook niet mogelijk om ieder-
een over dezelfde kam te scheren. Het belangrijkste advies aan overheidsorganisaties 
is daarom om precies in kaart te brengen wie er woont. Verzamel niet alleen digita-
le data over bewoners bij verschillende organisaties, maar ga ook zelf kijken wie er  
wonen. 
Onderzoek hoe het met hen gaat. Hoe zien zij hun toekomst? Welke (tijdelijke) on-
dersteuning hebben ze daarvoor nodig om weer regie te hebben op hun eigen leven? 
En waarom wonen mensen op deze recreatieparken? 

Bij onze inventarisaties hebben we deze groepen mensen gezien:

• Andere woon- en leefwensen
Bewoners van recreatieparken hebben vaak andere woon- en leefwensen dan 
de doorsnee burgers. Het zijn pensionado’s die overwinteren in het buitenland, 
maar ook mensen die behoefte hebben aan een prikkelarme omgeving. Ze ge-
ven prioriteit aan het leven in de natuur, of hebben veel (bijzondere) huisdieren. 
Ook zijn het woonwagenbewoners die na het opheffen van woonwagenkam-
pen geen alternatieve locatie hebben voor het voortzetten van hun eigen cul-
tuur en gebruiken.

• Arbeidsmigranten
Arbeidsmigranten gebruiken campings als uitvalsbasis voor hun (seizoens)werk. 
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komen. Starters kunnen een woning nauwelijks betalen, hebben te maken met 
enorme wachtlijsten en hebben toch behoefte aan zelfstandigheid. Voor zzp’ers 
geldt vaak hetzelfde als voor starters. Op Fort Oranje zijn we deze ‘spoedzoe-
kers’ nauwelijks tegengekomen, terwijl dit wel een wezenlijke groep is op ande-
re parken in de regio.
Mensen kunnen ook acute woningnood krijgen na een relatiebreuk. Voor gezin-
nen is dat een extra groot probleem, want gezinshuizen en huizen voor crisisop-
vang zijn vaak bezet. De maatschappelijke opvang stelt dan vaak voor om de 
kinderen tijdelijk op te laten vangen door pleegzorg. De ouder kan verblijven in 
de nachtopvang. Voor veel ouders is dit begrijpelijkerwijs geen keuze. 
Wie door drugs, wapens of een andere misstap uit zijn woning moet, komt op 
een zwarte lijst te staan. Zij worden voor ten minste vijf jaar uitgesloten van een 
woning bij een corporatie. Deze groep heeft een beperkte keuze: de daklozen-
opvang of de camping.

2. Heldere verantwoordelijkheid  
Recreatieterreinen zijn een verzamelplaats geworden voor mensen die buiten de 
maatschappij leven. Vaak staan ze niet ingeschreven op dit woonadres, of zijn he-
lemaal niet geregistreerd. Zo ontbreekt vaak een zorgverzekering. Ze hebben vaak 
geen verbinding meer met ons sociaal stelsel en haar voorzieningen. Recreatieterrei-
nen zijn overigens zeker niet de enige plaatsen waar deze mensen verblijven, want 
we zien soortgelijke sociale situaties met de bijbehorende vraagstukken ook terug in 
woonwijken. 
Door de route te onderzoeken van hoe mensen op een recreatieterrein terechtkomen 
en hoe mensen onder de radar gaan leven, krijgen we veel waardevolle informatie 
over de hiaten in onze samenleving. We krijgen meer inzicht in de extreme omstan-
digheden, die als voedingsbodem kunnen dienen voor sociale ontwrichting en de aan-
loop kunnen vormen naar een sociale crisis. 
Dit zijn maatschappelijke vraagstukken die op veel gebieden de lokale slagkracht 
overstijgen. Na de gebeurtenissen van 2017 op Fort Oranje zijn diverse bewoners ver-
huisd naar andere campings. Dit heet het waterbedeffect: er is geen werkelijke oplos-
sing, alleen een regionale verplaatsing van het vraagstuk.
Deze bewoners verhuizen vooral naar gemeenten die niet op campings handhaven. 
Dit zijn vaak terreinen waar campingeigenaren zich door teruglopende recreatieve 
inkomsten genoodzaakt voelen andere inkomstenbronnen aan te boren. Gemeenten 
geven aan dat ze een knellend probleem van bijvoorbeeld een gezin tijdelijk ‘oplos-
sen’. Hiermee wordt het probleem echter verplaatst, niet daadwerkelijk opgelost. 
In sommige gevallen gedogen gemeenten tijdelijke bewoning op recreatieterreinen. 
Deze gemeenten zitten in een lastige spagaat. Enerzijds willen gemeenten dat hun 
campings volledig gebruikt worden voor recreatie en staan daarom bewoning for-
meel niet toe. Anderzijds kennen de gemeenten de woningmarkt in hun regio en 
weten dat oplossingen op korte termijn niet voorhanden zijn. Ze weten ook dat het 
woningtekort komende jaren zal oplopen.

Mede dankzij hun activiteiten draait 
de economie in Brabant op volle 
kracht. De randvoorwaarden die we 
voor deze arbeidskrachten georgani-
seerd hebben, zijn echter onduidelijk. 
Hoe verhoudt de tijdelijke huisves-
ting zich tot de wens van migranten 

om zich permanent te vestigen? Hoe gaan we om met gezinnen en met de cultu-
rele achtergrond en gewoonten van deze mensen? Daar is geen helderheid over.

• Vastgelopen in de samenleving
Op vrijwel alle grotere campings en vakantieparken zijn mensen te vinden die 
vastlopen in de samenleving, bijvoorbeeld na een relatiebreuk, schuldencrisis, 
onregelmatig inkomen of een huisuitzetting. Ook laaggeletterdheid, beperk-
te digitale vaardigheden, verslaving, psychische problemen of andere gezond-
heidsaandoeningen spelen daarin een grote rol. Soms mijden deze mensen zorg- 
en overheidsorganisaties.
Vanaf het moment dat mensen noodgedwongen een onderkomen zoeken op 
een camping, komen zij vaak in een neergaande spiraal terecht. De leefomstan-
digheden in goedkope stacaravans en vakantiewoningen zijn qua gezondheid 
en (kind)veiligheid verre van ideaal. Omdat ze vaak maar tijdelijk hier verblijven 
en dus vaak verhuizen, dreigt het risico van sociale uitsluiting. Met name de kin-
deren worden hierdoor bedreigd in hun ontwikkeling.

• Onder de radar
De slagboom bij de ingang van de camping maakt zichtbaar dat recreatieter-
reinen afgesloten zijn van ons systeem, vaak zowel letterlijk als figuurlijk. Het 
is meestal privaat terrein, waar minder toezicht is dan in gewone woonwijken. 
Campingbewoners staan vaak buiten de maatschappij. 
Mensen met een justitieel verleden worden in onze maatschappij niet met open 
armen ontvangen na het uitdienen van de straf. Voor deze groep biedt een re-
creatieterrein een mogelijkheid een redelijk onopvallend leven te leiden.
Criminelen die onder de radar willen blijven, kiezen ook bewust voor een verblijf 
op een camping om andere mensen van hen afhankelijk te maken. Een groot 
deel van de bewoners kampt met geldgebrek. Deze groep is daardoor kwets-
baar om beïnvloed te worden. Armoede en uitsluiting zijn bekende criteria om 
in criminaliteit te belanden. 
Hulpverleners ervaren dat zij op een camping minder grip op bewoners hebben, 
omdat allerlei andere (criminele) krachten hun invloed laten gelden. Het helpt 
om kwetsbare mensen uit deze sfeer te halen. Op het moment dat zij niet meer 
op een camping wonen of minder kwetsbaar zijn, is het voor een crimineel niet 
meer interessant zich met hen te bemoeien. 

• Starters en spoedzoekers
Voor groepen mensen die snel een dak boven hun hoofd nodig hebben, is het 
moeilijk om op de huidige krappe woningmarkt aan een nieuw onderkomen te 

We krijgen meer inzicht in 
de extreme omstandigheden,  
die als voedingsbodem  
kunnen dienen voor sociale 
ontwrichting en de aanloop 
kunnen vormen naar een 
sociale crisis. 
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zich bewust zijn van deze spanningsvelden, des te gemakkelijker het wordt daarmee 
om te gaan en daarin je eigen rol te kiezen.
De samenwerking met partijen die conflicterende belangen dienen, heeft inmiddels 
een beweging in gang gezet naar een domeinoverstijgende aanpak. Het ministerie 
van BZK werkt overheidsbreed aan de Actieagenda Vakantieparken. Deze agenda 
heeft tot doel om tot een economisch levensvatbare verblijfsrecreatiesector te komen 
vanuit verschillende doelstellingen: veiligheid, de sociale situatie, ruimtelijke orde-
ning en wonen. 
Vanuit sociaal perspectief is het doel om tot een recreatiesector te komen die geen 
ruimte biedt voor uitbuiting, of het uit het zicht raken van kwetsbare mensen. Ge-
meenten, ondernemers en andere betrokken partijen moeten instrumenten hebben 
om situaties als sociale uitbuiting, deplorabele leefomstandigheden en zorgmijding te 
voorkomen en op te lossen. 

4. Steek je nek uit voor het publieke belang
Als de crisis ons één ding glashelder heeft gemaakt, dan is het dat diverse kwetsbare 
bewonersgroepen overal tussen de wal en het schip vallen. Instrumenten, diensten en 
mogelijkheden van de hulpverleners sluiten onvoldoende aan bij de complexiteit van 
de situaties die ze tegenkomen bij deze burgers. 

Dit is er nodig:

• Wees bereid om te zien wat er werkelijk speelt
Op verschillende plekken in Nederland glijden verouderde recreatieparken af 
naar verwaarlozing. Ook zijn er gebieden in woonwijken, die soortgelijke maat-
schappelijke signalen afgeven. Het vraagstuk wie er precies verantwoordelijk is 
voor deze bewoners, verdient daarom de allerhoogste aandacht. 
Enkel met een open blik en nieuwsgierigheid naar onze medemens leren we het 
echte verhaal achter de bewoner(s) kennen. Sommige verhalen zijn schrijnend, 
andere verhalen getuigen van opportunisme. Hoe verschillend ze ook zijn, deze 
verhalen leveren de basis voor de verdere aanpak. Sluit dus niet de ogen en oren, 
maar ga luisteren. Wil het zien!

  
• Werk integraal en preventief
Terugblikkend op de gebeurtenissen heeft de dreigende sociale crisis op Fort 
Oranje allerlei deuren geopend: onder druk wordt alles vloeibaar. Wat na jaren 
van overleg niet lukt, gebeurt bij de crisis in 2017 ineens wel. Het vraagstuk staat 
regionaal en landelijk op de agenda.
Toch is het veel beter voor alle betrokkenen, en zeker voor de kwetsbare be-
woners, om het niet tot een crisis te laten komen en tijdig preventieve stappen 
te zetten. Juist als de situatie nog niet zo extreem is als in Fort Oranje, is het 
mogelijk met bewoners constructief te werken aan verbetering van hun leef-
omstandigheden en complexe problemen in de hand te houden. 
Het vraagstuk rondom recreatieparken bekijken we vaak vooral vanuit het per-

Behalve voor het woningvraagstuk is ook een gezamenlijke aanpak nodig voor de 
zorg. Diverse bewoners op Fort Oranje passen niet in de reguliere zorg. Voor groe-
pen die ‘er tussendoor vallen’ is dringend behoefte aan een aanpak die wél aansluit. 
Wonen, inkomen en zorg dienen daarbij intensief met elkaar verbonden te worden. 
Daarbij wordt een langere periode samengewerkt met bewoners, waarbij gezocht 
wordt naar een aanpak die aansluit bij de mogelijkheden van de bewoners zelf. 
Deze nieuwe aanpak mag niet blijven steken op symptoombestrijding, anders blijft 
het dweilen met de kraan open. We dienen de maatschappelijke oorzaken scherp in 
beeld te krijgen en domeinoverstijgend beleid te ontwikkelen.
Een belangrijke randvoorwaarde voor samenwerking met andere organisaties is het 
delen van noodzakelijke (zorg)informatie. Die uitwisseling moet mogelijk zijn tussen 
zorgpartners, maar ook tussen crisispartners. Ook is er behoefte aan instrumenten om 
een gebied met veel bewoners snel en goed in kaart te brengen.

Daarnaast zijn er goede medewerkers no-
dig, die in complexe individuele situaties tot 
duurzame oplossingen weten te komen. Het 
vraagt om een hecht team van medewerkers 
dat op zoek gaat naar het grijze gebied van 
professionele verantwoordelijkheid. Dat zijn 
medewerkers die zich durven vast te bijten in 
de situatie en hun nek durven uit te steken 
om oplossingen te vinden.

3.  Bewustwording rondom dilemma’s in de samenwerking
De operatie die rond camping Fort Oranje is ingezet, is in alle opzichten uniek. Niet 
alleen de grootte van de operatie is nog nooit eerder vertoond. Ook de soort proble-
matiek, de bestuurlijke samenwerking van alle instanties en de ingrijpende verande-
ringen in het persoonlijk leven van zoveel mensen zijn uitzonderlijk. 
Deze operatie heeft de raderen in beweging gezet. De GGD en de GHOR hebben 
daarbij een schakelfunctie vervuld tussen veel verschillende partners, zowel in de zorg 
als met de gemeente, politie en andere partners in het publieke domein. 
Deze partners hebben allemaal hun eigen perspectieven en belangen. De gemeente 
en de politie willen bij de operatie haast maken met de ontmanteling, terwijl vanuit 
het zorgperspectief zorgvuldigheid en rust nodig is. De GGD en haar partners leggen 
het accent op sociaal en maatschappelijk perspectief, de gezondheid en het welzijn 
van mensen.
Snelheid tegenover rust en zorgvuldigheid, individuele begeleiding en zorg tegen-
over de collectieve inventarisatie en aanpak: al deze dilemma’s en verschillende belan-
gen hebben tot discussies geleid. Dit heeft de GGD uitgedaagd de eigen rol scherper 
te bepalen en positie te kiezen. Dat is verre van gemakkelijk, maar heeft de GGD’ers 
wel gesterkt in het goed behartigen van het belang van de zorgkant.
Hoe doe je dat dan? Het helpt om deze dilemma’s onderling te benoemen en te be-
spreken, zoals de GGD West-Brabant bij deze crisis heeft gedaan. Welke rollen passen 
bij de GGD en hoe kunnen die het beste ingevuld worden? Hoe beter medewerkers 

Een nieuwe aanpak mag 
niet blijven steken op 
symptoombestrijding, 
anders blijft het dweilen 
met de kraan open.
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spectief van handhaving en het economische belang van recreatie. De GGD wil 
dit perspectief verbreden naar de bewoners van recreatieparken, hun woonbe-
hoeften en zorgbehoeften. Maar ook naar de achterliggende maatschappelijke 
vraagstukken, zoals het grote tekort aan betaalbare woningen en de huisves-

ting van arbeidsmigranten.
We dienen duurzaam aan de oorzaken te wer-
ken die tot deze maatschappelijke vraagstuk-
ken leiden. We dienen te weten wie er aan de 
lat staan. De GGD is daarom met partnerorga-
nisaties gestart met het ontwikkelen van een 
preventieve werkwijze voor recreatieparken 
vanuit het zorg-, veiligheids- en woonpers-
pectief voor burgers in kwetsbare omstandig-
heden. 
Hiermee willen we deze mensen in beeld krij-
gen en houden. Waar nodig willen we indivi-
duele en collectieve ondersteuning inzetten 
en escalatie voorkomen. Maar we willen voor-
al deze bewoners - naar hun eigen mogelijkhe-
den - laten meedoen in de maatschappij.

• Bied professionele autonomie
Onze collega’s vertellen ons naar aanleiding van de gebeurtenissen rondom Fort 
Oranje dat ze het verschil willen maken. Ze vertellen dat het ‘werken rondom 
ontwrichtende situaties’ je onder de huid gaat zitten. 
Dat zegt iets over het intensieve karakter van deze werkzaamheden. Het laat 
ook zien dat we als GGD een veranderende taak en rol in de publieke gezond-
heid hebben gekregen, die om specifieke competenties vraagt.
Het werken in een dynamische omgeving als Fort Oranje vraagt nadrukkelijk om 
professionele autonomie. Medewerkers geven daarbij naar eigen inzicht, eer 
en geweten invulling aan hun werk en nemen besluiten die bijdragen aan een 
oplossingsrichting. 
Ook vraagt het om mensen met een grote motivatie en resultaatgerichtheid 
ten behoeve van bewoners. Ze denken in kansen en mogelijkheden en zoeken 
hiervoor het grijze gebied op van de eigen professie en die van de partners in 
het netwerk. Ze hebben zowel vasthoudendheid nodig als gevoel voor de vele 
belangen op het recreatieterrein, bij lokale overheden, met andere organisaties 
en op het politiek-bestuurlijke vlak.

Juist als de situatie nog 
niet zo extreem is als  
op Fort Oranje, is het 
mogelijk met bewoners 
constructief te werken 
aan verbetering van hun 
leefomstandigheden en 
complexe problemen in 
de hand te houden.
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We dienen ons bewust te zijn van de intensiviteit van werkzaamheden, die soms 
in dit soort ontwrichtende situaties aan de orde zijn. Het instellen van een crisis-
team heeft in ieder geval toegevoegde waarde voor de organisatie, zo hebben 
wij ervaren. Het maakt de ernst van de situatie duidelijk voor de hele GGD. In 
een crisisteam kunnen medewerkers onderling bovendien snel schakelen, taken 
direct oppakken en afhandelen.

 
6. De GGD is ‘hiervan’
Het eerste verzoek om deel te nemen aan de handhavingsactie op Fort Oranje leidt in 
2014 bij de GGD intern tot enige discussie. Is de GGD hier wel van?
Ons eigen antwoord is: jazeker. Vanaf 2014 kiest GGD West-Brabant als belangrijkste 
invalshoek te werken aan een gezonde en veilige leefsituatie voor de bewoners van 
Fort Oranje, met name voor opgroeiende kinderen en gezinnen. Deze brede invals-
hoek is vrij ongebruikelijk voor de publieke gezondheidszorg, maar in onze visie he-
lemaal passend.
Het wettelijk kader voor de werkzaamheden van de GGD en de GHOR in deze casus 
wordt met name gevormd door de Wet Publieke Gezondheid en de Wet Veiligheidsre-
gio’s. Deze legitimering wordt ondersteund door de toenemende bewustwording en 
betrokkenheid bij overheids- en zorginstanties voor dit complexe maatschappelijke 
vraagstuk. 
De GGD heeft samen met de GHOR verschillende taken uitgevoerd tijdens de ge-
beurtenissen op en rondom Fort Oranje, zoals de inventarisatie van bewoners, de 
signalering en toeleiding, het voorkomen van escalatie, het geven van bestuurlijk en 
beleidsadvies en de coördinatie van zorgverlening. Ook heeft de GGD een belangrij-
ke rol gespeeld in de multidisciplinaire samenwerking met de politie, de gemeente  
Zundert en met andere zorg- en welzijnsinstellingen. 
Deze rollen zijn nodig om onze publieke doelstellingen op een goede manier te ver-
vullen. Hierbij hebben wij gehandeld binnen onze taakstelling binnen de Wet Publie-
ke Gezondheid.
Medewerkers in de hele organisatie hebben gewaardeerd dat de GGD echt in de 
problemen duikt en daarmee ‘het verschil maakt’. Medewerkers hebben bovendien 
voldoening gehaald uit deze lastige opdracht en voelen een grote onderlinge band. 
Ook met andere organisaties zijn de banden aangehaald, zoals met de politie, de Vei-
ligheidsregio en verschillende zorginstellingen. Al met al heeft GGD West-Brabant het 
gevoel daadwerkelijk te zijn opgestaan voor kwetsbare mensen op vergeten plekken.
Wie A zegt moet ook B zeggen. Dat hebben we gedaan. Als GGD laten we dit maat-
schappelijke vraagstuk niet meer los. Daarom is het nu de hoogste tijd om ook C te 
zeggen en de bewoners blijvend in beeld te houden.

5.  Van probleemgericht naar samen optrekken 
    met bewoners
Vanuit het gedachtegoed van de positieve gezondheidszorg kiezen we voor de men-
sen zelf, voor hun veerkracht en voor wat hun leven betekenisvol maakt. Vanuit die 
invalshoek vinden we het belangrijk om samen met bewoners aan de verbetering van 
de leefsituatie te werken. 

Daarom pleiten we voor de volgende voorzieningen:

• Laagdrempelige bemoeizorg
Naast de bestaande hulpverlening is er laagdrempelige bemoeizorg/openbare 
geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) nodig, die zich proactief en intensief op 
bewoners richt. Medewerkers winnen het vertrouwen, bouwen een band op en 
werken samen aan het vergroten van de leefbaarheid. Dat doen ze in samen-
werking met specialisten op het gebied van wonen, zorg, inkomen en veiligheid.
Daarbij is specialistische kennis en een bijbehorend netwerk nodig rondom de 
verschillende bewonersgroepen: van mensen met een licht verstandelijke beper-
king en arbeidsmigranten tot mensen met financiële problemen, of geïsoleerde 
mensen die niet zelf de weg naar hulp weten te vinden, of deze hulp drastisch 
willen vermijden.

• Blijvend onderzoek
De GGD heeft verschillende inventarisaties verricht om de zorgbehoeftes van 
de campingbewoners in kaart te brengen. Deze data vormen de grondslag voor 
bestuurlijke besluiten en grijpen in mensenlevens in. Dat maakt het extra be-
langrijk dat deze gegevens van goede kwaliteit zijn. Onderzoek blijft dus van 
groot belang.
Alle werkvelden hebben allemaal hun eigen instrumenten. De komende jaren is 
het noodzakelijk bij die instrumenten naar dwarsverbanden te zoeken en samen 
op te trekken. 
Deze samenwerking roept ook nieuwe vragen op, zoals de vraag hoe de bijbe-
horende data-analyses vorm kunnen krijgen en hoe we noodzakelijke persoons-
gegevens kunnen delen in overeenstemming met de geldende wetgeving. Ook 
daarvoor is blijvende aandacht nodig.

• Aandacht voor intensieve inzet medewerkers bij sociale ontwrichting
De medewerkers beleven op Fort Oranje confronterende situaties, die hen niet 
in de koude kleren zijn gaan zitten. Hun intensieve en soms langdurige inzet op 
het recreatiepark leidt intern tot spanningen. GGD-medewerkers die zelf niet bij 
Fort Oranje betrokken zijn, weten niet wat daar precies aan de hand is.
De langdurige inzet bij een sociale crisis verdient dan ook voldoende aandacht 
in de eigen organisatie. Hoeveel mensen heb je nodig? Wie zet je in? Hoe vul je 
de gaten op in het team als medewerkers langdurig actief zijn op de crisisloca-
tie? Hoe geef je aandacht aan de achterblijvers? 
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