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Dakloos in Leiden 2015 
Telling en omvangschatting van de volwassen populatie 

Daklozen in omvangschatting 
Feitelijk daklozen beschikken niet over eigen 

woonruimte, leven op straat of slapen in de 

nachtopvang of op niet-structurele basis bij 

familie of kennissen.
1  

Deze omvangschatting is 

primair gericht op het schatten van de omvang 

van het aantal rechthebbende, feitelijk dakloze 

volwassenen die eind 2015 in Leiden verblijven. 

Er zijn meerdere (sub)groepen daklozen te on-

derscheiden, bijvoorbeeld naar slaapplek of 

naar problematiek.  Deze (sub)groepen kunnen 

elkaar overlappen. 

 

Verloederde verslaafde daklozen 

Het beeld dat veel mensen hebben van daklo-

zen is dat van verloederde, verslaafde mannen.  

Deze daklozen slapen bijvoorbeeld buiten of in 

marginale huisvesting (portiek, bootje, tent, 

tuinhuisje, schuurtje, auto, verwaarloosd huis) 

en/of bij de nachtopvang.  

 

Zwerfjongeren 

Er zijn ook feitelijk daklozen die op niet-

structurele basis bij familie of kennissen slapen: 

de adreshoppers. Ze worden ook wel banksla-

pers genoemd. Adreshoppers zijn minder zicht-

baar dan ‘stereotype daklozen’ en nog moeilij-

ker in beeld te brengen. Jongeren zwerven vaak 

op deze manier.  

 

 

Economisch daklozen 

Ook economisch daklozen, zonder verslaving of 

ernstige psychiatrische problematiek, ‘hoppen’ 

vaak een tijd van adres naar adres of maken 

gebruik van marginale huisvesting. Een deel zal 

uiteindelijk gebruik maken van de nachtopvang.
2
 

De groep economisch daklozen lijkt, zowel lan-

delijk als in Leiden, te groeien.  

Briefadressen voor daklozen 

Mensen zonder woonadres kunnen zich onder 

strikte voorwaarden inschrijven op een ge-

meentelijk briefadres of een adres van een 

maatschappelijke instelling, waar ze post kun-

nen ontvangen. Bijvoorbeeld als ze in een zorg-

instelling, blijf-van-mijn-lijfhuis of in een gevan-

genis zitten of dakloos zijn. In zo’n geval geeft 

het briefadres de mogelijkheid om toch post 

van de overheid te ontvangen. Iedereen die 

langere tijd in Nederland is, moet zich inschrij-

ven in de Basisregistratie personen (voorheen: 

Gemeentelijke Basisadministratie). Zonder in-

schrijving heeft iemand geen recht op een uitke-

ring en sociale voorzieningen. 

In Leiden kunnen Stichting De Binnenvest of de 

gemeente briefadressen verstrekken, in Alphen 

aan den Rijn verlopen aanvragen via Het Open 

Venster. Ook de gemeente Katwijk biedt de mo-

gelijkheid van een briefadres voor mensen zon-

der vaste woon of verblijfplaats. 

 

 Gedenkboom overleden daklozen 
in Leiden -  Folly Hemrica  
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Jongerenwerker in Leiden: 

‘Veel jongeren hebben een a�eer van in-

stan�es en van het aanvragen van een 

uitkering. De (informele) schuld bouwt 

dan op.’ 

Straatpastor in Leiden: 

‘Een rela�ef nieuwe groep zijn aspirant klan-

ten van de Nieuwe Energie: deze mensen 

hebben (nog) geen OGGZ problema,ek 
A
, 

maar komen puur door financiële redenen 

op straat, bijvoorbeeld bij een scheiding.’ 

• Eind 2015 hee- de GGD Hollands Midden in opdracht van de gemeente Leiden de zesde 

omvangscha0ng gemaakt van het aantal volwassen feitelijk dakloze mensen in Leiden. 

De scha0ng wordt tweejaarlijks uitgevoerd. 

• De huidige en de voorgaande omvangscha0ngen in Leiden tussen 2005 en 2015 zijn op 

volwassen daklozen gericht die voor hun overnach,ng aangewezen zijn op straat of op 

een kortdurend verblijf in laagdrempelige opvangvoorzieningen of bij familie of 

kennissen, zonder uitzicht op permanent onderdak.  

• In 2015 is voor het eerst de briefadressenlijst van de daklozenopvang in Leiden 

meegenomen in de omvangscha0ng.  

• Op basis van de registra,es van de nachtopvang en de briefadressen en van 

observa,es op plekken waar maal,jden door vrijwilligers worden uitgedeeld aan 

daklozen, wordt het aantal rechthebbende volwassen feitelijk daklozen eind 2015 in 

Leiden geschat op 304 (marge: tussen 276 en 333).  

A. OGGZ problematiek betreft mensen met verslavings- en/of psychiatrische problematiek die zelf geen hulpvraag kunnen of willen stellen. 



2 

 

Niet meegenomen in omvangschatting 

Niet rechthebbende vreemdelingen 

De omvangschatting richt zich in eerste instantie op 

rechthebbende daklozen. Het gaat hier om het recht op 

sociale voorzieningen, zoals een (daklozen)uitkering en 

maatschappelijke opvang
3
. Niet rechthebbenden zijn 

vreemdelingen zonder verblijfsvergunning (onder meer 

afgewezen asielzoekers en illegale arbeidsmigranten, 

bijvoorbeeld uit Oost-Europa) die op grond van de Ne-

derlandse koppelingswet geen recht hebben op sociale 

voorzieningen zoals de nachtopvang en een briefadres. 

Zij zijn niet meegenomen. De in deze factsheet beschre-

ven omvangschatting is dan ook een onderschatting 

van het totale aantal feitelijk daklozen in Leiden. 

Holland Rijnland gemeenten buiten Leiden 

Er zijn ook daklozen die buiten Leiden in de regio Hol-

land Rijnland verblijven; vaak marginaal gehuisvest of 

zwervend van adres naar adres. Zij zijn niet meegeno-

men in deze omvangschatting. Alleen feitelijk daklozen 

die in Leiden verblijven zijn meegenomen. Leiden biedt 

als enige gemeente in Holland Rijnland nachtopvang. 

De daklozen die in Leiden gebruik maken van de nacht-

opvang of een briefadres, maar afkomstig zijn uit ande-

re gemeenten dan Leiden, zijn wel meegenomen in 

deze omvangschatting. 

Residentieel daklozen en crisisopvang 

Residentieel daklozen die verblijven in een 24-uurs-

voorziening en mensen die gebruik maken van de crisis-

opvang (waaronder gezinnen en jongeren) zijn niet 

meegenomen in deze omvangschatting.  

Minderjarigen 

Daklozen jonger dan 18 jaar mogen niet worden opge-

vangen door de Binnenvest en zijn niet meegenomen in 

deze omvangschatting. 

 

Zwerfjongeren deels meegenomen in schatting             

Zwerfjongeren zijn feitelijk of residentieel daklozen tot 

23 jaar met meervoudige problemen
4
. In Leiden wordt 

gestreefd naar een sluitende aanpak van jongeren in 

een kwetsbare positie met een leeftijd van 16 tot 27 

jaar
5
. In dit onderzoek is alleen een deel van de zwerf-

jongeren meegenomen, namelijk de geregistreerde 

feitelijk daklozen vanaf 18 jaar met een briefadres bij 

de Binnenvest. Naast de geregistreerde zwerfjongeren 

bestaat er een groep jongeren zonder vaste woon- of 

verblijfplaats die geen briefadres heeft. Het is moeilijk 

deze groep in beeld te krijgen. Er zijn in de telperiode 

geen zwerfjongeren onder de 18 jaar geteld, dit komt 

door het type voorzieningen waarop de omvangschat-

ting is gebaseerd.  

 

 

Vindplaatsen feitelijk daklozen 

Voorafgaand aan een telling en omvangschatting van 

het aantal feitelijk daklozen in Leiden vinden gesprek-

ken plaats met professionele en vrijwillige hulpverle-

ners. Tijdens deze gesprekken wordt geïnventariseerd 

welke tellocaties op dat moment het meest geschikt 

zijn, welke (beleids)wijzigingen die invloed kunnen heb-

ben op de telling er zijn geweest  en welke trends hulp-

verleners signaleren. Citaten uit deze gesprekken zijn in 

deze factsheet weergegeven om de bevindingen in Lei-

den te illustreren. De aanbevelingen zijn ook op deze 

gesprekken gebaseerd, in combinatie met bevindingen 

uit andere publicaties over daklozen in Nederland.
2,5-10

 

Tellocaties 

Bij de voorbereiding van dit onderzoek werd duidelijk 

dat een van de eerder gebruikte tellocaties gesloten is. 

Stichting de Schuilplaats, gerund door vrijwilligers, be-

schikte van 2004 tot 2014 over een groot pand in de 

Breestraat in Leiden, waar ze twee keer per week een 

maaltijd verzorgde. Er waren bovendien een advocaat, 

een kapsalon, kledinguitgifte, een pedicure en een me-

dische post met een huisarts, tandarts en apotheek. Er 

waren geen uitsluitingsgronden: iedereen was welkom. 

De Schuilplaats fungeerde bij de laatste drie voorgaan-

de omvangschattingen in 2009, 2011 en 2013 als een 

van de twee tellocaties. De Schuilplaats is echter in 

2014 gesloten. De andere tellocatie, namelijk de nacht-

opvang van Stichting de Binnenvest in gebouw de Nieu-

we Energie, is voor de omvangschatting in 2015 wel 

weer gebruikt. Daarnaast is in 2015 op bijna elke dag 

van de week geteld op locaties (in een kerk en op twee 

parkeerplaatsen) waar op die dag maaltijden worden 

uitgedeeld door vrijwilligers aan hulpbehoevenden, 

waaronder daklozen.  

Briefadressen 

In 2015 is voor het eerst de briefadressenlijst van de 

Binnenvest gebruikt als vindplaats. Alleen rechthebben-

de, feitelijk daklozen krijgen 

van de Binnenvest een brief-

adres. Een briefadres geeft de 

mogelijkheid om zonder woon-

adres toch post van de over-

heid te ontvangen.  

 

Jongerenwerker van de Binnenvest: 

‘Bij een briefadres hoort een plan van aanpak: 

uitkering, terug naar school.’ 

Straatpastor in Leiden: 

‘De kostendelersnorm: zo’n domme maatregel! Er 

zijn er genoeg die zeggen: ik kan ook bij m’n zus, 

maar dan krijg ik geen uitkering.’ 
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Onderzoeksopzet 
Het doel van dit onderzoek is het schatten van de popu-

latie feitelijk daklozen in Leiden.  

Methode 

In dit onderzoek is de omvang van de groep feitelijk dak-

lozen in Leiden bepaald door:  

1. Het aantal gebruikers van de nachtopvang te tellen;  

2. Het aantal dakloze gebruikers van maaltijden uitge-

deeld door kerk of vrijwilligers te tellen;  

3. Het aantal feitelijk daklozen met een briefadres bij 

de daklozenopvang te tellen en  

4. De groep die geen gebruik maakt van een van deze 

voorzieningen te schatten.  

1 Nachtopvang in gebouw de Nieuwe Energie 

In de 24-uursopvang in Leiden kunnen rechthebbende 

daklozen gratis terecht voor een bed en maaltijden; dit is 

de enige voorziening voor nachtopvang in de regio Hol-

land Rijnland. Degenen die daartoe in staat zijn leveren 

vier uur per dag een tegenprestatie in de vorm van huis-

houdelijke taken of de veegploeg. 

Iedereen krijgt begeleiding volgens 

de methodiek Herstelwerk
14

. Ten 

tijde van het onderzoek was er 

een beperkt aantal slaapplaatsen 

(50), die d.m.v. loting werden ver-

geven. Degenen die werden uitge-

loot zijn meegeteld. Daarnaast zijn 

er negen  ‘doorstroomkamers’, ter 

voorbereiding op reguliere huis-

vesting. De opvang is niet toegankelijk voor daklozen die 

tijdelijk geschorst zijn (bijvoorbeeld i.v.m. agressief ge-

drag), geen verblijfsstatus hebben of niet voldoen aan de 

criteria
3
 voor landelijke toegankelijkheid van de maat-

schappelijke opvang.  

2 Uitgedeelde maaltijden door vrijwilligers 

De Schuilplaats fungeerde bij voorgaande omvangschat-

tingen in 2009, 2011 en 2013 als tweede vindplaats. Deze 

locatie is echter in 2014 gesloten. Bij de inventarisatie 

voorafgaand aan de telling van 2015 werd voor bijna elke 

dag van de week een plek gevonden waar vrijwilligers 

maaltijden aan daklozen uitdelen, op verschillende loca-

ties in Leiden. Deze maaltijd-uitdeel-

locaties zijn in 2015 als tweede vindplaats 

gebruikt. Op deze locaties zijn vragen 

gesteld om te bepalen of bezoekers feite-

lijk dakloos waren en werd een aantal 

kenmerken nagevraagd, op basis waar-

van de overlap met andere vindplaatsen 

kan worden bepaald.  

3 Briefadressen 

De Binnenvest kan mensen zonder vast woonadres een 

briefadres geven. In tegenstelling tot voorgaande tellin-

gen is voor het eerst ook gebruik gemaakt van deze brief-

adressenlijst. De mensen met een briefadres van de Bin-

nenvest zijn feitelijk dakloos. 

 

 

4 Omvangschatting 

De omvangschatting is uitgevoerd met de  vangst-

hervangst methode. Hierbij is de Fienberg-schatter ge-

bruikt
15

. Deze methode wordt vaak toegepast om bepaal-

de groepen die niet of slechts beperkt in registraties 

voorkomen, zoals daklozen, in kaart te brengen
13

. Daklo-

zen zijn een mobiele en dynamische groep en, mede van-

wege het ontbreken van een vast woonadres, moeilijk 

bereikbaar met gangbaar onderzoek. Daklozen verblijven 

niet op één plek maar overnachten vaak op wisselende 

plaatsen. Ook bestaat de groep niet constant uit dezelfde 

mensen. Door migratie en verlies van huisvesting komen 

er nieuwe daklozen bij, terwijl anderen gehuisvest wor-

den of de stad of regio verlaten. Gedurende een periode 

van twee weken is op bovengenoemde locaKes het aan-

tal dakloze bezoekers geteld en zijn de briefadressen van 

de maatschappelijke opvang opgevraagd. Met behulp 

van de bezoekfrequenKe en de overlap tussen de loca-

Kes, in combinaKe met de overlap met de briefadressen 

wordt het aantal ‘onzichtbare’ daklozen geschat
13

: de 

rechthebbende volwassen feitelijk daklozen die eind 

2015 in Leiden verblijven maar in deze periode op geen 

van de tellocaKes zijn geweest en geen briefadres had-

den.  

Meetperiode 

De meetperiode was twee weken: van maandag 23 no-

vember tot en met zondag 6 december 2015. Het onder-

zoek is in dezelfde periode van het jaar uitgevoerd als in 

2011 en 2013. Veegploeg van  

de Binnenvest 

MaalKjd- 

uitdeelplek 

(Google maps) 

Maatschappelijke opvang in Holland Rijnland 

Leiden is als centrumgemeente verantwoordelijk voor 

de maatschappelijke opvang in de regio Holland Rijn-

land. De gemeente wil zoveel mogelijk voorkomen dat 

mensen dak- en thuisloos worden. Wanneer mensen 

eenmaal dak- en thuisloos zijn wil de gemeente hen 

helpen met het (opnieuw) vinden van woonruimte. En 

voor diegenen, voor wie een vorm van maatschappelijk 

herstel (nog) niet aan de orde is, wil de gemeente zorg-

dragen voor een goede opvang. De uitvoering van het 

beleid ligt bij Stichting de Binnenvest. Met behulp van 

een gemeentelijke subsidie biedt deze organisatie onder 

meer: 

• Dagopvang en nachtopvang. Deze zijn samen onder-

gebracht in de Nieuwe Energie, een gebouw met on-

der meer 24-uurs opvangvoorziening voor daklozen en 

verslaafden. De Binnenvest biedt daar dagopvang in-

clusief een gebruiksruimte en nachtopvang. 

• DagacKviteiten voor dak- en thuislozen. 

 

De Binnenvest werkt nauw samen met diverse andere 

partners zoals de geestelijke gezondheidszorg, de wo-

ningcorporaties, de GGD, de politie, het maatschappelijk 

werk etc. 

Medewerker de Binnenvest: 

‘Op basis van de veranderingen zijn we ook met cri-

sisnachtopvang voor jongeren begonnen; dit groeit 

door naar 10 plekken. Ze hebben vaak een slechte 

psychische gesteldheid en dat vraagt om een rus�ge 

omgeving.’ 
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Aantal daklozen Leiden 2015   

  Aantal 

Telling 251 

Scha0ng
 
(Fienberg

5
) 304 met 95% betrouwbaarheidsinterval 276-333 

Kenmerken daklozenpopula,e 

 

 

 

 Nachtopvang 

de Nieuwe Energie  

(n = 88) 

 

Briefadressen 

(n = 226) 

Totale getelde  

popula�e 
B, C

   

(n = 251) 

Geslacht  
Man 75 (85%) 187 (83%) 206 (82%) 

Vrouw 13 (15%) 39 (17%) 45 (18%) 

Lee-ijd 

(range:  

18 t/m 74 jaar) 

18 t/m 22
8
  1  (1%) 53 (23%) 53 (21%) 

23 t/m 26  4  (5%) 41 (18%) 42 (17%) 

27 t/m 44 51 (58%) 69 (31%) 80 (32%) 

45 jaar en ouder 32 (36%) 63 (28%) 76 (30%) 

Onbekend 0  0 5  (2%) 

Laatste woonplaats 

(laatste episode  

van dakloosheid;  

incl. postadres Leiden) 

Leiden (centrumgemeente) 45 (51%) 124 (55%) 136 (54%) 

Overige gemeenten  

Holland Rijnland  
28 (32%) 53 (23%) 57 (23%) 

Buiten Holland Rijnland 12 (14%) 31 (14%) 34 (14%) 

Onbekend 3  (3%) 18  (8%) 24 (10%) 

Hoe lang dakloos  

(laatste episode  

van dakloosheid) 

6 mnd of korter 42 (48%) 93 (41%) 104  (41%) 

7 mnd tot 1 jaar 20 (23%) 53 (23%) 55 (22%) 

1 t/m 4 jaar 21 (24%) 75 (33%) 76 (30%) 

5 jaar of langer 4  (5%) 5  (2%) 8  (3%) 

Onbekend 1  (1%) 0 8  (3%) 

Resultaten en discussie 

Aantal feitelijk daklozen in Leiden geschat op 304 

In totaal maakten 88 personen gedurende de onderzoeks-

periode gebruik van de nachtopvang. 12 feitelijk dakloze 

personen maakten gebruik van de maalKjden uitgedeeld 

door vrijwilligers. 226 personen hadden begin december 

een postadres bij de Binnenvest. Tijdens de telperiode van 

twee weken zijn 251 unieke feitelijk dakloze mensen ge-

teld. Met staKsKsche methoden die onder meer gebruik 

maken van de overlap tussen de verschillende vindplaat-

sen werden 53 mensen bijgeschat. Het totaal geschat aan-

tal volwassen feitelijk daklozen in Leiden komt hiermee op 

304 personen, met een 95% betrouwbaarheidsinterval van 

276-333 personen.   

Kenmerken Leidse daklozen  

Ruim vier van de vijf Leidse daklozen is man. Opvallend is 

het grote aandeel jongeren onder de 27 (38%). Maar liefst 

een van de vijf daklozen (21%) is tussen de 18 en 23 jaar
3
. 

Dit wordt veroorzaakt doordat de briefadressen van de 

Binnenvest in 2015 voor het eerst als vindplaats zijn ge-

bruikt en hier relaKef veel jongeren gebruik van maken. 

Slechts weinig jongeren maken gebruik van de nachtop-

vang in de Nieuwe Energie.  

In dit onderzoek zijn geen zwerfjongeren onder de 18 jaar 

geteld, dit komt door het type voorzieningen waarop de 

omvangschatting is gebaseerd. Landelijk en door de ge-

meente Leiden wordt erkend dat zwerfjongeren in beleid 

vaak tussen wal en schip vallen, omdat zij zorg en aan-

dacht nodig hebben op het grensvlak van jeugdzorg en 

maatschappelijke opvang
4,5,9,10

. Uit de gesprekken vooraf-

gaand aan dit onderzoek blijkt dat ook hulpverleners in de 

regio Holland Rijnland deze problematiek herkennen.  

Jongerenwerker in Leiden: 

‘De jongeren die 18+ worden en een gezinsvoogd heb-

ben zijn een vergeten doelgroep. Er is geen nazorg 

voor zwakbegaafden. Vooral jongeren die in een in-

stelling hebben gezeten geven het op als ze 18 zijn. 

Dan moet je leven nog beginnen, maar zij geven het al 

helemaal op!’  

B. Door overlap tussen vindplaatsen tellen de aantallen per vindplaats niet op tot het totaal aantal getelde daklozen. 
C. Totaal aantal inclusief de feitelijk daklozen die de maaltijd-uitdeel-locaties bezochten. Deze groep is niet apart in de tabel weergegeven, omdat het een klein aantal betreft 

van 12 mensen, waarvan er 5 geen vragen wilden beantwoorden. 
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Laatste woonplaats 

De laatste woonplaats waar daklozen ston-

den ingeschreven is in ruim de helft van de 

gevallen Leiden. Dit is mede verklaarbaar 

doordat Leiden als enige gemeente in de 

regio Holland Rijnland nachtopvang biedt 

en doordat Leiden lange tijd - naast Alphen 

aan den Rijn - als enige de mogelijkheid 

bood van een briefadres. Omdat ‘laatste 

episode van dakloosheid’ is nagevraagd zal 

Leiden vaker als laatste woonplaats worden 

aangegeven dan wanneer wordt nage-

vraagd waar iemand woonde toen hij voor 

het eerst dakloos werd.  

Hoe lang dakloos 

Het grootste deel (55%) van de daklozen is meer dan een 

half jaar geleden (weer) dakloos; twee van de vijf zijn een 

half jaar of korter dakloos. Omdat alleen de ‘laatste epi-

sode van dakloosheid’ is nagevraagd zal de duur van dak-

loosheid door deze manier van navragen korter zijn dan 

wanneer gevraagd wordt hoe lang iemand dakloos is 

sinds de eerste episode van dakloosheid.  

Omvangschattingen in de tijd 

In figuur 1 zijn de omvangschattingen met betrouwbaar-

heidsintervallen tussen 2005 en 2015 weergegeven. Dak-

lozen zijn als populatie lastig te onderzoeken en omstan-

digheden en geschikte vindplaatsen wisselen. De om-

vangschattingen kunnen dan ook niet allemaal onderling 

worden vergeleken, vandaar dat geen doorgetrokken 

lijnen zijn weergegeven tussen de omvangschattingen. In 

het jaar 2015 ligt de omvangschatting op 304, met een 

marge tussen de 276 en 333. 

Voorafgaand aan een omvangschatting wordt door de 

onderzoeker bepaald welke vindplaatsen en methode op 

dat moment het beste kunnen worden gebruikt. In 2009, 

2011 en 2013 zijn dezelfde methode en vindplaatsen ge-

bruikt
11

; deze schattingen hebben in figuur 1 dezelfde 

kleur. In deze factsheet is aangegeven op welke punten 

de omvangschatting in 2015 verschilt van voorgaande 

jaren. 

Omstandigheden tijdens de telperiode 

Toelatingsbeleid nachtopvang 

Stichting de Binnenvest heeft haar toelatingsbeleid voor 

de nachtopvang de afgelopen jaren verschillende malen 

gewijzigd in opdracht van centrumgemeente Leiden. Dit 

varieerde van maximaal 40 tot ongelimiteerd, waarbij wel 

de instroomvoorwaarden volgens de regels van de lande-

lijke toegankelijkheid
3
 golden. Tijdens de telperiode voor 

deze omvangschatting gold een limiet van 50 personen 

(+9 personen in de doorstroomkamers). Degenen die in 

de telperiode naar de nachtopvang kwamen, maar wer-

den uitgeloot, zijn wel meegeteld, maar waarschijnlijk 

kwamen er minder daklozen naar de opvang wanneer de 

kans om ingeloot te worden als te klein werd ingeschat. 

Vlak na de telperiode, in december 2015, werd een twee-

de nachtopvanglocatie geopend en is de winterkoudere-

geling verruimd. Dit houdt in dat de loting is afgeschaft 

en alle rechthebbenden vanaf 18 jaar terecht kunnen bij 

de nachtopvang. Wanneer (tijdelijk) geen limiet wordt 

gesteld aan de nachtopvang in de Nieuwe Energie verblij-

ven hier zo’n 80-100 daklozen per nacht
16,17

. 

Uitdeellocaties maaltijden 

De plekken waar maaltijden worden uitgedeeld door vrijwil-

ligers zijn toegankelijk voor iedereen. De opkomst tijdens onze 

telperiode van twee weken was lager dan verwacht op basis 

van de gesprekken met de vrijwilligers voorafgaand aan de 

telperiode. Mogelijke oorzaken voor deze teleurstellende op-

komst: 

• Waarschijnlijk kennen niet alle daklozen de mogelijkheden  

en tijden voor de gratis uitgedeelde maaltijden. Tijden, da-

gen en locaties wisselen en worden alleen mondeling door-

gegeven.  

• Een van de uitdeellocaties ligt vrij ver van het centrum van 

Leiden.  

• Tijdens het tellen werd duidelijk dat onze onderzoeksperio-

de net na de uitbetalingsdag van de WWB-uitkering (Wet 

werk en bijstand) voor dak- en thuislozen viel; de vrijwil-

ligers geven aan dat dit invloed heeft op de opkomst bij de 

uitgedeelde maaltijden.  

• Het weer was vrijwel elke avond van de telperiode erg 

slecht, met veel regen. 

• De week voorafgaand aan de telperiode hebben we een 

voorobservatie gedaan op een maaltijd-uitdeel-locatie. Een 

groep daklozen, die bekend staat als zorgmijdend, herkende 

een collega-teller als hulpverlener en was hier duidelijk niet 

blij mee. Ze zijn in de telperiode niet meer langs gekomen 

en niet meegenomen in de omvangschatting. 

Voorzieningenniveau centrumgemeenten 

Verschillen tussen gemeenten met betrekking tot het aantal 

daklozen kunnen deels worden verklaard door het historisch 

gegroeide voorzieningenniveau voor dak- en thuislozen van 

een gemeente (in de zin dat centrumgemeenten verhoudings-

gewijs meer daklozen aantrekt dan niet centrumgemeen-

ten).
15 

 

 Figuur 1 Omvangscha9ngen Leidse daklozen 2005-2015 
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Conclusies 
Dit onderzoek geeft een beeld van daklozen in Leiden. Er 

zijn verschillende (sub)groepen daklozen, die elkaar kunnen 

overlappen: 
 

• Rechthebbend of niet-rechthebbend 

• Feitelijk of residentieel 

• Buitenslapers en marginaal gehuisvesten 

• Adreshoppers 

• Zwerfjongeren 

• Economisch daklozen 

• Daklozen met OGGZ problematiek  

 

Door de keuze van de vindplaatsen en vanwege de lage 

opkomst tijdens de telperiode bij de maaltijd-uitdeel-

locaties omvat de omvangschatting in 2015 in Leiden vrij-

wel uitsluitend rechthebbende volwassen feitelijk daklozen.   
 

Er zijn eind 2015 naar schatting tussen de 276 en 333 recht-

hebbende volwassen feitelijk daklozen in Leiden. Het gaat 

om zowel buitenslapers en marginaal gehuisveste daklozen 

als om adreshoppers. Zwerfjongeren vanaf 18 jaar  en eco-

nomisch daklozen zijn meegenomen, evenals de 

‘traditionele’ subgroep daklozen met OGGZ problematiek. 

Met de gegevens die zijn verzameld in deze omvangschat-

ting is het niet mogelijk om de omvang van de subgroepen 

te schatten, daarvoor is nader onderzoek nodig.  
 

Het grootste deel van de daklozen in Leiden is man. De ge-

middelde leeftijd is lager dan bij voorgaande omvangschat-

tingen. Dit kan worden verklaard doordat zwerfjongeren 

meestal geen gebruik maken van de voorzieningen die als 

vindplaats worden gebruikt (nachtopvang, maaltijd-uitdeel-

locatie), maar vaak wel van een briefadres. Briefadressen 

zijn in 2015 voor het eerst als vindplaats van daklozen mee-

genomen. De meeste daklozen in Leiden zijn langer dan 

een half jaar dakloos. Dit hangt mogelijk samen met de 

beperkte beschikbaarheid van (goedkope) woningen in de 

regio. 

Aanbevelingen 
Naast informatie over het aantal rechthebbende volwas-

sen feitelijk daklozen in Leiden heeft dit onderzoek via 

gesprekken met hulpverleners en via literatuur over on-

derzoek naar daklozen in Nederland ook een beeld opge-

leverd van de problematiek die schuil gaat achter deze 

populatie. Dit levert de volgende aanbevelingen op: 

• Zorg voor ondersteuning van jongeren die uit de jeugd-

zorg komen en neem hierbij niet de kalenderleeftijd als 

uitgangspunt, maar de mogelijkheden en beperkingen 

die de jongere heeft. 

• Realiseer opvang voor daklozen die niet verslaafd zijn, 

dit wordt door hulpverleners en een deel van de daklo-

zen gemist in Holland Rijnland.  

• De doorstroming uit de maatschappelijke opvang naar 

woningen is al jaren een heikel punt in Holland Rijn-

land. Wellicht kan opvang in de regio hierin verbete-

ring brengen. 

• Biedt professionele hulpverleners mogelijkheden om 

van de regels af te wijken. Vrijwillige hulpverleners 

verwachten dat meer handelingsvrijheid van professio-

nele hulpverleners de druk op vrijwilligersvangnetten 

zal verlichten. De Von Münchhausenbeweging
20

  wordt 

als goed voorbeeld genoemd. 

• Screen daklozen op een (licht) verstandelijke beper-

king. Uit een recent cohortonderzoek onder daklozen 

in  Nederland blijkt dat maar liefst 29,5% vermoedelijk 

een (licht) verstandelijke beperking heeft
8
.  

• Geef langdurige ondersteuning indien nodig, ook bij 

stabiele huisvesting.   

• Maak schuldhulpverlening toegankelijker en op maat 

voor daklozen. Uit een studie in de vier grootste ge-

meenten blijkt dat bij 80% van de daklozen de schuld 

na 2,5 jaar nog steeds onverminderd hoog is.
7,8
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Cliëntenraad daklozenopvang: 

‘De Nieuwe Energie is de enige nachtopvangplek in    

Holland Rijnland. Er is geen opvang voor mensen 

zonder verslaving etc. die puur om financiële rede-

nen op straat komen te staan. Dan wil je niet bij de 

Nieuwe Energie terecht komen.’ 

Jongerenwerkers in Leiden: 

‘Doorstroming op de woningmarkt is vrijwel nihil, al-

leen voor studenten is het mogelijk om een kamer te 

krijgen.’ 


