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 Maatschappelijke opvang van daklozen 

IN TIEN STAPPEN NA AR EEN THUIS

Hoe kunnen gemeenten de juiste locatie bepalen 
voor de opvang van dak- en thuislozen? Een aantal 
grote gemeenten heeft inmiddels ervaring 
opgedaan met de problematiek. Jos Kuppens en 
Henk Ferwerda bieden op basis daarvan handvatten 
voor een stappenplan om tot de maatschappelijke 
opvang van daklozen te komen.

door Jos Kuppens en Henk Ferwerda
De auteurs zijn onderzoeker bij Bureau Beke in  

Arnhem en hebben de afgelopen jaren in verschillende 

gemeenten beheersplannen voor maatschappelijke  

opvang opgesteld.

 D
e opvang van dak- en thuislozen is steeds 
meer een regionale verantwoordelijkheid. 
Sinds 2010 bepalen de 43 centrumgemeen-
ten in Nederland volgens modelbeleids-

regels de meest geschikte vestigingsplek voor 
 daklozenopvang. Uitgangpunt daarbij is dat 
 gekozen wordt voor de regio waar een cliënt een 
ondersteunend netwerk heeft, bijvoorbeeld familie 
die kan helpen bij het aanvragen van een uitkering. 
Dit betekent concreet dat de centrumgemeente in 
de regio waarmee de dakloze de meeste (sociale) 
binding heeft, belast is met het aanbieden van 
maatschappelijke opvang. Voor veel centrum-

gemeenten is deze verantwoordelijkheid nog 
 wennen, vooral als het gaat om het concreet 
 aanwijzen van een nieuwe opvanglocatie. 

Het bepalen van geschikte opvang voor (verslaafde) 
dak- en thuislozen leidt bijna altijd tot onrust bij 
omwonenden. Onze ervaring is dat de opvang en 
gemeente er in de meeste gevallen niet in slagen om 
de gemoederen te sussen en begrip te kweken voor 
de noodzaak tot opvang. Sterker nog, de onder-
nomen acties werken vaak juist contraproductief.

VALKUILEN
De weg naar het toewijzen van een opvanglocatie 
kent diverse stadia, waarin belangrijke beslissingen 
genomen worden. Dat deze weg nogal eens val-
kuilen kent, bewijzen de ervaringen die uit enkele 
onder zoeken naar voren komen.

De argumenten voor 
de keuze van een 
opvanglocatie zijn 
vaak schimmig

Een eerste valkuil betreft de locatiecriteria. Als er 
nog geen sprake is van een concreet pand of als er 
meerdere panden in beeld zijn, kunnen gemeenten 
locatiecriteria opstellen. Een relevant criterium is 
bijvoorbeeld of er andere kwetsbare voorzieningen 
(zoals scholen of bejaardenhuizen) in de buurt lig-
gen. Maar in de praktijk blijken de criteria niet altijd 
duidelijk omschreven of helder gecommuniceerd 
naar omwonenden. Hierdoor zijn de doorslagge-
vende argumenten voor de keuze van een locatie 
vaak schimmig. En dat komt het draagvlak onder 
 bewoners niet ten goede.

Een tweede valkuil heeft te maken met de wijziging 
van het bestemmingsplan (van ‘wonen’ naar ‘maat-
schappelijke opvang’). Met de wijziging van het 
bestemmingsplan worden weliswaar de juiste 
bestuurlijke procedures doorlopen, maar de plan-
vorming is voor burgers weinig inzichtelijk. Omwo-
nenden van een geplande opvanglocatie voelen zich 
regelmatig overvallen door de gemeentelijke 
 plannen. Dit roept veel argwaan en weerstand op.

De rolverdeling tussen gemeente en opvanginstel-
ling is een derde aandachtspunt. Het komt voor dat 
gemeenten in de externe communicatie richting 
omwonenden samen optrekken met een opvang-
instelling. Dit gebeurt veelal met het oog op de 
 procedurele en de inhoudelijke informatievoor-
ziening. Maar het gevaar bestaat dat beide instan-
ties de schijn van belangenverstrengeling wekken. 
Voor burgers is het bovendien lastig om vragen bij 
de  juiste instantie te adresseren.
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De potentiële locatie 
wordt beoordeeld op 
de draagkracht van 
de omgeving

Voordat de tien stappen uitgevoerd worden, moet 
aan drie basisvoorwaarden worden voldaan. Aller-
eerst is een regievoerder nodig die eindverantwoor-
delijk is voor alle stappen in het plan. Daarnaast is 
essentieel dat voor iedere stap een communicatie-
strategie (richting bijvoorbeeld burgers, media, 
 politie, gemeenteraad en handhavers) is uitgedacht. 
Ten slotte vereist een zorgvuldige besluitvorming 
voldoende tijd om alle stappen te doorlopen.

De gedachte achter het stappenplan is dat met 
beleidsmatige, politieke, vergunningstechnische en 
praktische aspecten rekening gehouden wordt. Als 
stap 1 geldt de vraag wat de noodzaak van de opvang 
is: komt deze voort uit beleidsmatige meerjaren-
doelen, of is deze gebaseerd op concrete overlaster-
varingen? Ook is relevant of de noodzaak gebaseerd 
is op recente informatie, bijvoorbeeld over de aan-
wezigheid van daklozen in de regio.

Via stap 2 wordt de doelgroep in beeld gebracht. 
Het gaat om het aantal op te vangen personen, hun 
fysieke en geestelijke toestand (waaronder eventuele 
verslaving en delinquent gedrag) en hun begeleid-
baarheid. De resultaten uit deze inventarisatie 
 vormen de opmaat tot stap 3: een longlist met 
 mogelijke locaties. De criteria hiervoor zijn bijvoor-
beeld de bestemming van de locatie, de bevolkings-
dichtheid in de omgeving en het aantal beoogde 
opvangplaatsen. In stap 4 wordt de potentiële locatie 
beoordeeld op onder andere de draagkracht van de 
omgeving (zoals de economische veerkracht van het 
gebied) en de meerjarenramingen in geregistreerde 
criminaliteit. 

De resultaten uit de eerste vier stappen worden 
 vervolgens in stap 5 via politieke besluitvormings-
ronde afgekaart. Daarbij is het van belang om te 
 kijken of er criteria noodzakelijk zijn om een 
opvanglocatie te kunnen sluiten in het geval van 

onbeheersbare overlast. Nadat in stap 6 de bestem-
mingsplanprocedure bij de gemeente is doorlopen, 
wordt in stap 7 het beheersplan voor de nieuwe 
 locatie opgesteld. De stappen 1, 2 en 4 vormen de 
basis voor stap 8, waarin wordt gedacht over moge-
lijke beheerspartners (zoals politie) en over mogelijke 
beheersinstrumenten (waaronder toezicht en een 
meldpunt waar omwonenden met klachten terecht 
kunnen). Een bijkomend voordeel van deze benade-
ring is dat een beheersplan automatisch de leefbaar-
heid van de hele buurt kan bevorderen. Als blijkt 
dat de beheersbaarheid van de doelgroep niet met 
de bestaande partners en maatregelen te realiseren 
is, dan zijn aanvullende maatregelen nodig. Als 
 vervolgens blijkt dat deze beheersmaatregelen niet 
toe reikend zijn, dan komt een andere locatie van 
de longlist uit stap 3 in beeld.

De uiteenlopende 
belangen gaan 
vaak gepaard 
met veel emotie

De stappen 9 en 10 hebben betrekking op de periode 
waarin de opvang geopend is en omvatten perio-
dieke overlastmonitoring en communicatie over de 
opvangvoorzieningen. Bij voorkeur worden beide 
stappen geregisseerd door een begeleidingscommis-
sie, met aan het hoofd de regievoerder. Eventuele 
wijzigingen in maatregelen behoren dan tot het 
takenpakket van de begeleidingscommissie.

ACCEPTABEL
De uiteenlopende belangen waarmee gemeenten 
geconfronteerd worden bij het huisvesten van 
 dak lozen gaan vaak gepaard met veel emotie, 
een onvolledig feitenrelaas en een verkeerde voor-
stelling van zaken. De keuze voor opvangmogelijk-
heden wordt dan ook nog wel eens onder veel 
 tijdsdruk gemaakt, en dat kan leiden tot onzorg-
vuldigheid in de besluitvorming. Een stapsgewijze, 
transparante werkwijze kan gemeenten helpen een 
weloverwogen beslissing te nemen, die voor alle 
partijen acceptabel is. <<

Ten vierde kan communicatie over de doelgroep 
van de nieuwe opvang dilemma’s oproepen. De doel-
groep is vaak algemeen omschreven, zoals daklozen 
die kampen met multiproblematiek (problemen op 
meerdere leefgebieden). Het blijft dan onduidelijk 
of het gaat om bijvoorbeeld mensen met gestoorde 
agressieregulatie of overlastveroorzakende zorg-
mijders. En burgers willen doorgaans weten of er 
ex-gedetineerden, geweld- en zedenplegers of 
 psychische gestoorden in de opvang terechtkomen. 
Onduidelijkheid over de beoogde doelgroep kan 
ertoe leiden dat burgers zelf op internet allerlei 
 informatie verzamelen, waarvan de relevantie 
 uiteindelijk beperkt is.

Actiebereidheid 
kan kenmerken 
van georganiseerd 
verzet krijgen 

Een goede voorbereiding rond een nieuwe opvanglo-
catie voorkomt irritaties. Zo bewijst onderzoek naar 
maatschappelijke opvang in Amsterdam en Arnhem 
dat notoire overlastgevers dankzij goede opvang 
minder met de politie in aanraking komen. Toch is dit 
gegeven amper bekend bij burgers. Burgers hebben 

snel het gevoel: not in my backyard. En als mondige 
burgers het gevoel krijgen dat ze als onderhande-
lingspartner niet serieus genomen worden, zet dit 
aan tot een mate van actiebereidheid die de kenmer-
ken van georganiseerd verzet kan krijgen. 

Om dergelijke onrust onder burgers te voorkomen, 
is het raadzaam om een omgevingsanalyse uit te 
voeren waarin de draagkracht van het gebied wordt 
meegenomen. Denk aan een inventarisatie van de 
aanwezigheid van vergelijkbare voorzieningen, een 
basisschool of potentiële hotspots (bijvoorbeeld 
mogelijke hang- en dealplekken). Wanneer deze 
 punten vroegtijdig in kaart gebracht zijn, is de kans 
groot dat de acceptatie onder burgers toeneemt.

STAPPENPLAN
Als het gaat om nieuwbouw, kan de Veiligheids-
effectrapportage ondersteuning bieden bij het 
 verkennen van mogelijkheden. Maar in veel gevallen 
wordt maatschappelijke opvang in bestaande pan-
den gehuisvest. Om de belangen rond de toewijzing 
en exploitatie van een nieuwe opvanglocatie dan te 
beheersen, biedt het Stappenplan maatschappelijke 
opvang uitkomst. Dit model, dat tien stappen kent, 
is ontwikkeld op basis van onderzoek en praktijk-
ervaringen. Het omvat een opvangplan, een doel-
groepanalyse en doelgroepprofiel, een beheersplan 
en een monitoringssysteem.
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Figuur 1 > Stappenplan maatschappelijke opvang
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