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Stijging dakloosheid 2022

Het aantal mensen dat een beroep 
doet op het veldwerk van het Leger 
des Heils neemt zienderogen toe 
(+24,5%). Mensen kunnen niet meer 
rondkomen en doen een beroep op 
het veldwerk van het Leger des Heils. 
Het aantal mensen dat eenzaam is 
en de psychische problematiek op 
straat nemen ook toe. Ook het aantal 
dakloze arbeidsmigranten zien we 
snel toenemen. Daarnaast klopt een 
groeiend aantal mensen aan bij de 
buurthuiskamers van het 
Leger des Heils.

Wat ziet we bij mensen die 
begeleiding aan huis ontvangen?

Veel mensen bivakkeren op de rand 
van dakloosheid. Dagelijks krijgen we 
signalen dat mensen de kosten voor 
levensonderhoud niet meer kunnen 
betalen. Dit zijn mensen die altijd al 
beperkte financiële mogelijkheden 
hebben gehad. Een paar tientjes 
meer aan kosten kan voor hen al 
betekenen dat zij door het ijs zakken.

• Ingewikkelde wet- en regelgeving. 
• Financiële situatie jongeren. 
• Uitstroom jeugdzorg; jongeren 
blijven in een kwetsbare positie 
(houdt niet op bij bereiken 18 jarige 
leeftijd).

108 jongeren bijgekomen in een jaar 
tijd. Dit is een stijging van 50%.  
Het gaat om jongeren die vastzitten 
in de Maatschappelijke Opvang 
en voor wie nog geen woning of 
begeleid-wonen-plek beschikbaar is.

Komt bij dat veel jongeren niet in 
beeld zijn en er zal ook niet voor alle 
jongeren een plek zijn wegens het 
tekort aan plekken.

Gemiddelde trajectduur 
kortdurende opvang

Dit betreft de duur van het verblijf in 
de maatschappelijke opvang voordat 
men uitstroomt naar een eigen woning 
of een beschermde woonplek.

Totaal Leger des Heils: 325 dagen 
(11 maanden). Gemiddelde vier grote 
gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, 
Den Haag, Utrecht): 408 dagen 
(ruim 13 maanden). Het doel is 
maximaal 3 maanden.

Aantal cliënten 
maatschappelijke 
opvang en veldwerk

Mensen die niet in de opvang terecht 
kunnen wegens capaciteitsgebrek, 
worden niet geregistreerd. Beperkte 
registratie van veldwerk. Max. aantal 
zal derhalve hoger zijn. 

Grote stijging van 
jongeren tussen 
18 en 22 jaar in de 
maatschappelijke 
opvang

Hoe verklaren we het 
aantal groeiende dakloze 
jongeren?

Wat ziet we 
op straat?
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