
Maatschappelijke opvang waarschuwt voor onzichtbare dakloosheid 

De groei van het aantal dakloze mensen is gestopt. Het aantal nam dit 
jaar zelfs af ten opzichte van vorig jaar, van 36 tot 32 duizend. Ten 

minste, dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Maar Valente 
(de branchevereniging voor maatschappelijke opvang) merkt daar in de 

praktijk niks van. De toestroom bij de opvang blijft onverminderd hoog. 
De brancheorganisatie waarschuwt voor onzichtbare dak- en 
thuisloosheid. 

 

 

Valente schrijft dat deze kentering in de cijfers in de praktijk niet is terug 

te zien. ‘De opvang is overvol en dagelijks kloppen alleenstaanden en 
gezinnen aan voor wie geen plek is. Opvangorganisaties rapporteren 

zonder uitzondering een constante stroom van mensen die aanklopt bij de 

opvang omdat ze geen dak boven hun hoofd hebben.’ 

Wie telt er mee? 

Het CBS neemt alleen geregistreerde dakloze mensen mee in hun 
schatting. Dakloze mensen die niet voorkomen in bepaalde registraties, 

tellen niet mee. In Nederland zijn veel onzichtbare dakloze mensen, die 

her en der verblijven, maar geen eigen dak boven het hoofd hebben.  

https://www.valente.nl/nieuws/reactie-valente-cbs-cijfers-dakloosheid/
https://www.valente.nl/nieuws/reactie-valente-cbs-cijfers-dakloosheid/


Dat zijn onder andere volwassenen en jongeren die vanwege spanningen 
in huis of huiselijk geweld tijdelijk elders verblijven (bij kennissen of 

vrienden).  

Half miljoen uitgeschreven personen 
Begin 2019 waren 514.000 mensen uitgeschreven uit de Basisregistratie 

Personen van de gemeenten omdat zij geen aantoonbaar woonadres 
hadden, meldt Valente. Een deel van deze mensen slaapt op wisselende 

adressen, in auto’s of bijvoorbeeld op campings. 

Ouderen, jongeren of zelfredzaam 

In de cijfers van het CBS blijven dakloze ouderen (65+) blijven in de 
cijfers en veel kinderen jonger dan 18, van wie de ouders dakloos raken, 

buiten beeld. Voor de statistiek tellen zij niet mee. Valente ziet dat 1650 
minderjarige kinderen met ouder in 2020 in de maatschappelijke opvang 

zijn opgevangen. Ook gezinnen en alleenstaanden die gemeenten als 
‘zelfredzaam’ beoordelen en geen opvang krijgen, terwijl ze geen 

onderdak hebben, tellen niet mee in de officiële cijfers. 

Dakloosheid als huisvestingsprobleem 

Dakloosheid wordt in Nederland nu door de politiek vaak te eenzijdig als 

zorgprobleem gezien, als huisvestingsprobleem. Terwijl huisvesting vaak 
het begin van de oplossing is. De Woonbond pleit dan ook voor een 

grotere sociale huursector, waardoor doorstroom vanuit de 
maatschappelijke opvang makkelijker kan en de reguliere wachtlijsten 

tegelijkertijd ook worden aangepakt. Het tekort aan betaalbare 
huurwoningen is een groot maatschappelijk knelpunt geworden. Valente 

pleit, met de VNG, voor structurele inzet om dakloosheid te stoppen. Meer 
betaalbare wooneenheden moeten snel gerealiseerd worden zodat mensen 
niet op straat komen en ook geen beroep op opvang hoeven te doen. 
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