
HOE RAKEN MENSEN DAKLOOS?

Wie zijn dakloos?

•  Zo’n 40.000 feitelijk daklozen  

(niet meegerekend: dakloze 

ouderen (65+), kinderen (18-) 

van wie de ouders dakloos 

raken, bankslapers, mensen die 

illegaal in Nederland verblijven)

•  Grote stijging onder jongeren 

•  40.000 dreigend daklozen 

•  Clichébeeld klopt niet: veel 

jongeren, zzp’ers, gezinnen 

met kinderen 

overlast

geen onderdak

stress

psychische 
problemen

schulden

verlies van 
huisvesting

dakloos

Wat een rol speelt

• cognitieve beperking
• laaggeletterdheid  
• sociaal isolement
•  langdurige armoede

•  psychische problemen 
(verslaving)

•  lichamelijke  
problemen

• onveilig opgroeien
• huiselijk geweld

• lhbti+

slecht toegang  
tot zorg &  
regelingen

ineffectieve 
coping,  
middelengebruik

Cruciale gebeurtenissen

•  life event 
zoals echtscheiding,  
ziekte, ontslag, dood van  
een geliefde

•  problemen thuis 
huiselijk geweld,  
uit huis gezet

•  verblijf in instelling 
tijdelijk beschermd wonen, 
klinische opname, detentie

• remigratie

Hoe het systeem (niet) werkt

• Wooncrisis 

•  Versnippering van aanpak en toegang  

(van kastje naar muur)

•  Minimumloon en bijstand te laag  

(onvoldoende sociale zekerheid)

•  Adequate en tijdige zorg ontbreekt 

•  Gat tussen 18- en 18+  

(tussen jeugd- en volwassenzorg en  

inkomensvoorzieningen (huurtoeslag, bijstand))

•  Verhuurdersheffing 

•  Kostendelersnorm 

•  Wachtlijsten ggz

HERSTEL begint met een THUIS

tij
dige en passende hulp

problemen

Hoe kan het beter?

•  Voorkomen van dakloosheid, bijv. door meer kennis 

van risicofactoren/-signalen bij zorg en ondersteuning 

in de wijk 

• Eerst een huis, dan de rest 

•  Passende huisvesting om terugval te voorkomen 

•  Administratie vergemakkelijken (overheid)

•  Meer inzetten op 24/7 opvang (gemeente in  

samenwerking met  aanbieders) 

• Zelfredzaamheidscriterium afschaffen 

• Kostendelersnorm afschaffen 

NIEMAND 
MEER
DAKLOOS
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BRPremigratie
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Hoe krijg je weer een thuis?

   DigiD  

    ID-bewijs  

      Briefadres aanvragen; geen 

woonadres meer 

     Zorgverzekering regelen 

      Uitkering aanvragen 

   Oplossen van schulden 

  O plossen problemen met justitie 

   Soms: verslaving aanpakken 

  Soms: medische hulp zoeken 

   Dagbesteding vinden (vooral bij 

nachtopvang die overdag sluit) 

   Heel. veel. wachten.


