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Master Class Preventie Alliantie: Preventie van dakloosheid – 3 speerpunten 

14 september 2021 

Speerpunten: 

Blok 1:  Voorkom huisuitzetting dan wel het verlaten van het huis 

Blok 2: Faciliteer woningdelen en bankslapen 

Blok 3: Regel het verlaten van detentie en jeugdzorg 

 

1. Voorkom huisuitzetting / het verlaten van een huis 

Op dit moment is een woning bij benadering het meest schaarse goed in Nederland. Of dat een huur- 

of koopwoning is, of dat het een kamer is in het huis van de familie waar je bij hoort, of een kamer bij 

een hospita, dat maakt niet zoveel uit. Het verliezen van het dak boven het hoofd leidt steeds sneller 

tot complete bestaansonzekerheid. 

De aanwas van dakloosheid die we nu zien heeft vaak te maken met het opbreken van gezins- en 

familierelaties. Echtscheiding leidt inmiddels tot zwerven. Weglopen van huis doordat een jongere 

ruzie heeft met (vaak een stief-)ouder eindigt via bankslapen in de daklozenopvang.                     

Burgers die aankloppen bij de gemeente omdat ze geen huisvesting hebben, krijgen vaak te horen 

dat de gemeente niets voor hen kan doen, de gemeente heeft geen huisvesting om ter beschikking te 

stellen. Mensen worden dan verwezen naar de woningcorporatie of het regionale Woningnet. Waar 

ze vervolgens bot vangen omdat er geen woonruimte beschikbaar is.                                                        

En wat gebeurt er dan? Waar liggen de mogelijkheden om te zorgen dat iemand in het huis blijft 

waar hij of zij nog woont zodat er geen extra beroep op de bestaande woningvoorraad of opvang 

gedaan wordt? 

• Het voorkomen van huisuitzetting of het huis verlaten kent meerdere varianten. De eerste en 

simpelste is het voorkomen en dempen van een huurschuld. Door goede afspraken over het 

signaleren van huurachterstand zijn inmiddels spectaculaire resultaten behaald. De 

Amsterdamse woningcorporaties hadden 10 jaar geleden 1000 huisuitzettingen per jaar en nu 

minder dan 50 (Platform311 ). Soms hebben wijkteams hier een budget voor. 

 

• Een tweede en andere vorm is mediatie of bemiddeling inzetten bij van huis weggelopen 

jongeren (family mediation). Door te gaan praten en kijken wat precies het probleem is (gedrag, 

verslaving, geld/kostendelersnorm, stiefouder, geweld, spijbelen) kan terugkeer naar de 

ouderlijke woning mogelijk worden gemaakt2.

 
1 https://www.platform31.nl/blogs/blogs-platform31/is-vroegsignalering-alle-moeite-tijd-en-geld-waard  
2 https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Family-mediation%20%5BMOV-
7794378-1.0%5D.pdf  

https://www.platform31.nl/blogs/blogs-platform31/is-vroegsignalering-alle-moeite-tijd-en-geld-waard
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Family-mediation%20%5BMOV-7794378-1.0%5D.pdf
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Family-mediation%20%5BMOV-7794378-1.0%5D.pdf
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• Een derde vorm is om afspraken te maken met corporaties en leegstandsbeheerders over 

oplossingen voor spoedzoekers. Dat kan zijn dat er kleine appartementjes gebouwd worden 

(zoals het Corporatiehotel in Schagen3) voor mensen in echtscheiding.  

Het gezin blijft in het ouderlijk huis en 1 partner trekt in een tijdelijk appartement in de buurt. 

Gemeenten kunnen ook afspraken met leegstandsbeheerders maken over de (vaak oude 

kantoor)gebouwen die in de gemeente beheerd worden vanwege anti-kraak en veiligheid. 

Spreek je met leegstandsbeheerders af dat spoedzoekers die onvoldoende inkomen hebben voor 

commerciële huur, uit de eigen gemeenten of woonregio voorrang krijgen, dan voorkom je 

dakloosheid van deze mensen (Leiden doet dit o.m.). Het betreft vaak betrekkelijk zelfredzame 

mensen die een baan hebben of een opleiding volgen en geen extra zorg nodig hebben. 

• Een vierde variant om ‘het huis verlaten’ te voorkomen is het niet hanteren van de 

kostendelersnorm. Uit onderzoek van Significant en het CBS in 2020 is gebleken dat jongeren die 

21 worden en in een bijstandsgezin wonen, vaker uit de BRP worden geschreven en het huis 

verlaten dan jongeren die in een gezin met een even laag inkomen (niet-bijstand) wonen4. 

Doordat de ouder op de uitkering wordt gekort, verlaat de jongere het ouderlijk huis, zonder dat 

er sprake is van een voldoende inkomen of een eigen woonplek. Daarnaast zien familie en 

vrienden af van het in huis nemen van mensen 

Mensen die in hun eigen huis of in elk geval in een huis blijven wonen, worden niet dakloos. Dat is 

de beste preventie.  

Wat vraagt dit van gemeenten? Onder andere voldoende adequaat maatschappelijk werk of 

wijkteams die deze mensen met kennis van zaken kunnen helpen en die goed bereikbaar zijn en 

tijd hebben, inzet van een familie-mediator, afspraken met corporatie en leegstandsbeheer (evt 

makelaars) en aanpassing van het beleid inzake de kostendelersnorm. 

2. Faciliteer woningdelen en bankslapen 

Op de korte en middellange termijn is er een tekort aan betaalbare woningen. De snelste oplossing 

voor mensen die (bijna) dakloos zijn, is het delen van een woning met een ander. Woningen in 

Nederland zijn relatief ruim qua vierkante meters en kamers, en veel mensen zijn bereid een vriend 

of familielid of collega een poos een slaapplek te bieden. Vrijwel zonder uitzondering op de 

voorwaarde dat de gastheer of -vrouw geen gedoe krijgt met het eigen inkomen, met de verhuurder, 

met de Belastingdienst en met deurwaarders die langskomen. Wat kunnen gemeenten doen om 

woningdelen onder die voorwaarden te bevorderen? 

Een 1e optie die steeds vaker wordt ingezet is ‘Onder de Pannen’5. Dit is een werkwijze ontwikkeld 

door de Regenboog Groep in Amsterdam waarbij een bijstandsgerechtigde een kamer voor een jaar 

mag onderverhuren aan iemand die anders dakloos is. Hier heeft de Preventie Alliantie al een 

workshop aan gewijd, die kunt u online terugzien6. 

 
3 https://www.wooncompagnie.nl/actueel/volgende-stap-gezet-nieuwbouw-corporatiehotel-en-
huurwoningen/  
4 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/11/06/bijlage-1-bij-kabinetsreactie-onderzoek-
significant-ape-belemmeringen-woonruimte-delen  
5 https://www.deregenboog.org/onder-de-pannen  
6 https://impuls-onderzoekscentrum.nl/preventiealliantie/workshop-1/  

https://www.wooncompagnie.nl/actueel/volgende-stap-gezet-nieuwbouw-corporatiehotel-en-huurwoningen/
https://www.wooncompagnie.nl/actueel/volgende-stap-gezet-nieuwbouw-corporatiehotel-en-huurwoningen/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/11/06/bijlage-1-bij-kabinetsreactie-onderzoek-significant-ape-belemmeringen-woonruimte-delen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/11/06/bijlage-1-bij-kabinetsreactie-onderzoek-significant-ape-belemmeringen-woonruimte-delen
https://www.deregenboog.org/onder-de-pannen
https://impuls-onderzoekscentrum.nl/preventiealliantie/workshop-1/
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Een (2e) variant hierop is het overeenkomen met de woningcorporaties dat zij met ‘Friends’ 

contracten7 gaan werken. Dat houdt in dat meerdere woningzoekenden die elk voor zich geen 

woning kunnen betalen, samen een woning huren, elk met eigen huurcontract, van een corporatie. 

Als de inschrijftijd mag blijven doorlopen, kunnen deze vaak jonge mensen, uiteindelijk doorschuiven 

in de sociale huursector. 

Een 3e optie is het ambtshalve verlenen van briefadressen aan mensen die in hun netwerk op de 

bank mogen slapen, maar die geen vaste woonplek hebben en niet vast bij iemand mogen of kunnen 

intrekken. De ambtshalve inschrijving in de BRP is mogelijk en zelfs verplicht voor de gemeente 

indien iemand zich feitelijk in die gemeente ophoudt en zelf niet beschikt over een briefadresgever. 

De BRP wijzigt per 1 januari 2022 om de inschrijfplicht door gemeenten scherper vast te leggen. Het 

ministerie van Bzk en de VNG maken nu een handreiking waarin dit wordt uitgelegd en de 

mogelijkheden worden geschetst. Wat je met een briefadres bereikt als gemeente, is dat iemand zijn 

baan kan houden, of zijn opleiding kan blijven volgen. Hij of zij kan aan de identificatieplicht blijven 

voldoen door een ID kaart aan te vragen. Iemand kan met een briefadres verzekerd voor zorg blijven, 

wat ook wettelijk verplicht is. Idem geldt bij gezinnen met kinderen voor het voldoen aan de 

Leerplichtwet. Het is te allen tijde belangrijk dat iemand bereikbaar is voor de overheid, van 

vaccinatie oproepen tot berichten over toeslagen, AOW et cetera.  

Het is goed om te beseffen dat er begin 2019 514.000 mensen waren met de code VOW8. Van deze 

mensen verblijft een groot deel in Nederland, onbereikbaar voor de overheid en zonder toegang tot 

zorg, legaal werk of voorzieningen. Juni 2021 hield de RViG een congres met 600 deelnemers over 

‘adreskwaliteit9’. Het briefadres nam daar een prominente plek in tijdens de discussies. Advies daar 

was: “Zie de aanvraag van een briefadres als een 'early warning'“. Verschillende deelnemers uit het 

hele land constateerden daar een toename van het aantal aanvragen, gestuwd door de toenemende 

woningnood. Gemeenten kunnen zich nu al voorbereiden op verder toename van vragen van burgers 

die in de knel komen doordat ze geen woonadres hebben. De ‘vroege waarschuwing’ die een 

aanvraag voor een briefadres eigenlijk is, maakt het noodzakelijk om met meerdere afdelingen te 

kijken hoe gemeenten kunnen omgaan met mensen die risico lopen op langdurige dakloosheid. Van 

veel mensen die een briefadres aanvragen is bekend dat ze werk hebben of een studie volgen. Toch 

komt het met regelmaat voor dat ook deze mensen naar de daklozenopvang verwezen worden voor 

een briefadres én een hulptraject. Voor een gemeente is dat dubbelduur. Terwijl een briefadres 

iemand met een baan in staat stelt zichzelf met behulp van zijn netwerk te redden, veroorzaakt 

verblijf en een daklozenopvang briefadres vaak verlies van de baan en afglijden in het 

daklozencircuit. 

Wat vraagt dit van gemeenten? Vooral tijd en samenwerking.  

Tijd om met iemand het gesprek te voeren over wat hij aan pluspunten in huis heeft (de baan, het 

sociale netwerk) en wat hij nodig heeft om verder te kunnen (het briefadres, steuntje in de rug, 

06nummer van een sociaal juridisch hulpverlener, en zo nodig hulp bij financiële administratie).  

Samenwerking is nodig tussen de gemeente afdelingen Wmo, Bevolkingszaken, Werk & Inkomen 

en liefst ook Wonen.  

 
7 https://www.aedes.nl/artikelen/klant-en-wonen/bijzondere-doelgroepen/maatschappelijk-opvang/friends-
woning-voor-kwetsbare-jongeren-leiderdorp.html  
8 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2011/47/jaarlijks-65-duizend-inwoners-kwijt/vertrokken-onbekend-
waarheen--vow--  
9 https://www.rvig.nl/actueel/nieuws/2021/06/11/leerzame-talkshow-adreskwaliteit  

https://www.aedes.nl/artikelen/klant-en-wonen/bijzondere-doelgroepen/maatschappelijk-opvang/friends-woning-voor-kwetsbare-jongeren-leiderdorp.html
https://www.aedes.nl/artikelen/klant-en-wonen/bijzondere-doelgroepen/maatschappelijk-opvang/friends-woning-voor-kwetsbare-jongeren-leiderdorp.html
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2011/47/jaarlijks-65-duizend-inwoners-kwijt/vertrokken-onbekend-waarheen--vow--
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2011/47/jaarlijks-65-duizend-inwoners-kwijt/vertrokken-onbekend-waarheen--vow--
https://www.rvig.nl/actueel/nieuws/2021/06/11/leerzame-talkshow-adreskwaliteit
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Daarmee krijgt de gemeente concreter zicht op de situatie en behoeften van de diffuse groep van 

bankslapers. Daarnaast dienen gemeenten in samenwerking en samenspraak met corporaties 

afspraken te maken over woningdelen.  

3. Doorbetalen huur tijdens detentie en aansluiting 18-18+ 

Per jaar verlaten 30.000 mensen de gevangenis, het grootste deel na een korte detentie van minder 

dan 3 maanden. In die tijd kan de huurachterstand zijn opgelopen tot het niveau waar het 

huurcontract wordt beëindigd. Gemeenten hebben de mogelijkheid om de woninglasten door te 

betalen maar lang niet alle gemeenten hebben dit expliciet geregeld.  

Wat vraagt dit van gemeenten? Het formuleren van beleidsregels voor dit doel (en het benutten 

van de ervaring van VNG en gemeenten die dit al geregeld hebben) 

Per jaar verlaten enige duizenden jongeren de intramurale jeugdzorg. Het moment van verlaten van 

de jeugdzorg is meestal ruim van tevoren bekend. Dat kan dus goed worden voorbereid.  

Jongeren 18 -20 jaar hebben geen recht op de volledige bijstandsnorm en zij kunnen met het 

minimum jeugdloon geen volledig minimumloon verdienen. Gemeenten mogen de jeugdnorm uit de 

Participatiewet aanvullen uit de bijzondere bijstand, maar doen dat overwegend niet. Dat betekent 

voor jeugdzorg-verlaters dat zij geen kamer kunnen huren en niet zelf in hun eigen onderhoud 

kunnen voorzien. Per gemeente gaat het niet om grote aantallen.  

Wat vraagt dit van gemeenten? Samenwerking tussen afdelingen en wethouders Jeugd, Wmo en 

Werk & Inkomen. Formuleer beleid op de inkomensnorm voor jongeren die niet op ouders kunnen 

terugvallen en zorg voor een inkomen waarvan ze in hun onderhoud kunnen voorzien. Kijk naar 

opties als ‘Kamers met Aandacht10’ om jongeren na jeugdzorg een woonplek te bieden. 

 

Afrondend: wat is het allerbelangrijkste om dakloosheid te voorkomen? 

Dat is een welkome houding, de uitnodiging voor een gesprek, de vragen ‘Wat is er met je 

gebeurd”, en “Wat heb je nodig om verder te komen”. En vooral voldoende tijd om in een gesprek 

met de hulpvrager uit te zoeken bij welke acties hij of zij het meeste gebaat is. Voorkom 

voortdurend verwijzen van het ene naar het andere loket, zorg voor een vaste contactpersoon en 

wees bereikbaar. 

En als tweede onmisbare bestanddeel: organiseer het besef bij de gemeente, van wethouder tot 

uitvoerende medewerkers dat dakloosheid het probleem is van vier of vijf afdelingen van de 

gemeente. En dat de oplossing voor dat probleem bij die 4 of 5 afdelingen gezamenlijk ligt. 

 

Rina Beers 

Vereniging Valente 

 
10 https://kamersmetaandacht.nl/  

https://kamersmetaandacht.nl/

