
Wat moet er gebeuren?

Integrale aanpak op het gebied van wonen met begeleiding 
en bestaanszekerheid. Benader dakloosheid als een 
huisvestingsprobleem. Want het herstel begint immers met 
een huis. Daarom doet het Leger des Heils een voorstel 
voor een ‘Deltaplan Wonen’, speci� ek voor dak- en thuisloze 
mensen
 •  Realisatie van 10.000 extra (tijdelijke) woonplekken 

(25-30m2): waarbij braakliggende terreinen beschikbaar 
worden gesteld, leegstaande gebouwen worden 
omgebouwd tot kleinschalige zelfstandige woonunits en 
woningdelen beter mogelijk wordt gemaakt.

 •  Huisvestingsplicht voor gemeenten en corporaties 
voor de groep dak- en thuislozen; huisvesting is een 
mensenrecht.

•  Voldoende middelen voor ambulante begeleiding 
en schuldhulpverlening om terugval en overlast te 
voorkomen. Zonder die begeleiding valt deze groep 
snel terug naar de straat.

•  Goedkope woonplekken verbonden aan (intensieve) 
begeleiding voor de groep kwetsbare jongeren.
Bijvoorbeeld na uitstroom vanuit jeugdzorg.

 •  De bijstandsnorm voor jongeren gelijkstellen met die 
van volwassenen en de huurtoeslaggrens te verlagen 
naar 18 jaar. 

 •  Het afscha� en van de kostendelersnorm voor jongeren 
tot 27 jaar.

Alle dak- en 
thuisloze 
mensen een 
eigen plek

DELTAPLAN WONEN, 

ÓÓK VOOR DAK- EN THUISLOZE MENSEN

Wat is er aan de hand 
en wat is het probleem?

  Recente cijfers van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS) maken pijnlijk duidelijk dat het 
aantal dak- en thuisloze mensen nog altijd veel 
te hoog is. Het Leger des Heils constateert 
bovendien tijdens de coronaperiode een meer 

dan maximale bezetting van de eigen opvang 
en de doorstroming is zo beperkt dat mensen 
gemiddeld langer dan een jaar in de opvang 
verblijven, terwijl gericht wordt op een verblijf 
van maximaal drie maanden. Er zijn veel te 
weinig (betaalbare) woonplekken en de 
bestaanszekerheid staat onder druk.

 Het gaat om mensen die te maken hebben 
met veel problemen tegelijkertijd. Ze hebben 
schulden, zijn verslaafd of hebben psychische 
problemen en kunnen nergens meer terecht. 
De beleidsprogramma’s van het Rijk, als de 
brede aanpak dak- en thuisloosheid, lopen 
eind dit jaar af. Het gebrek aan een integrale 
aanpak gericht op wonen met begeleiding en 
bestaanszekerheid is zichtbaar. Voor mensen 
in de maatschappelijk opvang ontbreekt het 
aan perspectief, omdat de doorstroom naar een 
eigen woonplek beperkt is.
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