
• Uitstroom is vaak mogelijk, maar daklozen hebben geen toegang tot een betaalbare 
woning waardoor de doorstroom stokt.

• Mensen zitten vast in het zorgsysteem, terwijl wonen het probleem is. Een perspectief 
ontbreekt en zorgkosten blijven op deze manier onnodig hoog.

• 50% huisuitzetting (90% door 
schulden)

• 30% conflict/relatiebreuk
• 5% geen huisvesting na verblijf 

instelling
• 5% uit buitenland

Groei dak- en 
thuislozen

De Grondwet stelt dat de overheid zorg moet dragen voor voldoende woongelegenheid en 
is daarmee verantwoordelijk voor het bieden van betaalbare en gezonde huisvesting.

Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: “Het aantal dak- en thuislozen 
in Nederland is onacceptabel hoog. We moeten dak- en thuislozen het liefst direct, maar in ieder 

geval zo snel mogelijk, weer aan een passende woonruimte helpen. Zodat zij daar, met de 
benodigde begeleiding, weer een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen. Doel is dat niemand op 

straat hoeft te slapen of langer dan drie maanden in de opvang hoeft te verblijven.” 

Grondwet en 
beleid

Voor opschaling van de 10.000 benodigde woningen is extra 
publieke en private actie nodig

Analyse 
(tijdelijke) 
huisvesting
dak- en 
thuislozen

Benodigde actie

1. Bestendige 
samenwerkingspartners

2. Beschikbaarheid locatie op korte 
termijn

3. Financiering zonder (complexe) 
voorwaarden

1. Beschikbaarheid locaties op korte 
termijn

2. De doelgroep is soms te (weinig) 
specifiek

3. Financiering/business case vaak (te) 
complex

1. Focus op tijdelijke nieuwbouw voor 
snelle realisatie

2. Brede afspraken maken met gemeenten 
en Rijk over beschikbaarheid locaties

3. Sluiten van de business case met private 
partijen
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Springplank

Skills in de Stad

Housing First

Papageno

Herontwikkeling gemeentelijk vastgoed

Tijdelijk gebruik locaties Rijk

Praktijkvoorbeelden gericht op (tijdelijke) opvang en aanpak dakloosheid

Tussen 2009 en 2018 steeg het aantal 
dakloze 18 tot 65 jarigen van 17,8 duizend 
naar 39,3 duizend. Omdat alleen mensen 
uit de Basisadministratie worden geteld, 
gaat Federatie Opvang uit van ruim 60 
duizend mensen.


