


Dakloosheid in Rotterdam 
 Rotterdammers over daklozen 



Achtergrond 

•  Aanleiding:	  	  
–  Toename	  aantal	  daklozen	  sinds	  2009	  met	  74%	  (CBS	  2016)	  
–  Bezoekers	  Pauluskerk:	  steeds	  vaker	  ‘nee’	  bij	  nachtopvang	  

•  Onderzoeksvragen:	  
– Wat	  merken	  RoMerdammers	  van	  toename	  daklozen?	  
– Welke	  opvaOngen	  leven	  er	  over	  dakloosheid?	  
– Waar	  denken	  ze	  dat	  de	  oorzaak	  ligt?	  	  
– Waar	  zoeken	  ze	  de	  oplossing?	  
– Willen	  ze	  daar	  zelf	  een	  bijdrage	  aan	  leveren?	  



Daklozen in Nederland 

•  74%	  toename	  aantal	  dak-‐	  en	  thuislozen	  sinds	  2009	  
(bron:	  cbs	  2016)	  

–  17.800	  daklozen	  in	  2009	  
–  31.000	  daklozen	  nu	  

•  12.600	  (41%)	  in	  de	  4	  grote	  steden	  
– Waarvan	  4.400	  autochtone	  daklozen	  (35%)	  

•  Totaal	  ongeveer	  3.000	  tot	  4.000	  in	  RoMerdam	  
–  400	  daklozen	  slapen	  op	  straat	  (schaOng)	  (bron:	  G4-‐User	  2015)	  
–  Daklozen	  op	  straat	  gezien	  of	  geteld:	  45-‐50	  (bron:	  G4-‐User	  2015)	  



Daklozen in Nederland 



Daklozen in Nederland 



Onderzoeksaanpak 

•  Kwan[ta[ef	  onderzoek	  
–  Peiling	  door	  Maurice	  de	  Hond	  
–  Juni	  2016	  
–  Onder	  ruim	  600	  inwoners	  van	  de	  regio	  RoMerdam	  
–  Uit	  te	  splitsen	  op	  lee_ijd,	  opleidingsniveau	  en	  stemgedrag	  



Hoofdconclusies 

•  ‘Dakloosheid	  is	  vooral	  een	  moreel	  probleem’	  
–  89%	  van	  de	  RoMerdammers	  vindt	  dat	  geen	  mens	  op	  straat	  zou	  
moeten	  leven.	  64%	  noemt	  dit	  morele	  argument	  als	  belangrijkste	  
probleem.	  

•  ‘Complexe	  samenleving	  is	  voornaamste	  oorzaak’	  
–  51%	  van	  de	  RoMerdammers	  gee_	  dit	  antwoord.	  

•  ‘Overheid	  en	  maatschappelijke	  organisa[es	  aan	  zet’	  
–  Dakloosheid	  moet	  volgens	  RoMerdammers	  vooral	  worden	  
opgelost	  door	  maatschappelijke	  organisa[es	  (42%)	  en	  de	  
overheid	  (33%).	  

–  Veel	  RoMerdammers	  zijn	  bereid	  om	  ook	  zelf	  bij	  te	  dragen	  aan	  de	  
oplossing.	  

	  



Resultaten 



Resultaten 

•  33%	  van	  de	  RoMerdammers	  komt	  zeker	  één	  keer	  per	  
week	  een	  dakloze	  tegen.	  
–  Eén	  op	  de	  vijf	  ziet	  zelfs	  dagelijks	  een	  dakloze.	  

•  De	  meeste	  RoMerdammers	  schaMen	  het	  aantal	  
daklozen	  in	  Nederland	  juist	  in:	  32%	  denkt	  ‘ongeveer	  
30.000’.	  
–  17%	  denkt	  dat	  het	  er	  80	  duizend	  zijn,	  8%	  denkt	  zelfs	  aan	  
120.000	  

–  29%	  schat	  het	  aantal	  te	  laag:	  5.000	  á	  10.000.	  



Resultaten 

•  De	  meeste	  RoMerdammers	  (64%)	  vinden	  dakloosheid	  
vooral	  een	  moreel	  probleem:	  ‘Geen	  mens	  in	  
Nederland	  zou	  op	  straat	  moeten	  slapen’.	  	  
–  15%	  noemt	  het	  onveilige	  gevoel	  op	  straat	  dat	  daklozen	  
veroorzaken	  als	  grootste	  probleem	  

–  7%	  noemt	  de	  criminaliteit	  die	  daklozen	  aantrekken	  	  
–  7%	  noemt	  de	  kosten	  van	  dakloosheid	  voor	  de	  samenleving	  
(op	  het	  gebied	  van	  bv	  zorg	  &	  veiligheid).	  

•  Slechts	  5%	  vindt	  dakloosheid	  geen	  belangrijk	  
probleem.	  
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Resultaten 

89%	  

Vragen	  we	  alle	  
RoMerdammers	  
naar	  een	  reac[e	  
op	  deze	  stelling,	  
dan	  blijkt	  maar	  
liefst	  89%	  ermee	  
in	  te	  stemmen.	  
Slechts	  5%	  is	  het	  
er	  niet	  mee	  eens.	  	  



Resultaten 

•  De	  belangrijkste	  oorzaak	  voor	  de	  toegenomen	  
dakloosheid	  ligt	  volgens	  de	  meeste	  RoMerdammers	  
(51%)	  bij	  de	  complexer	  geworden	  samenleving,	  waarin	  
niet	  iedereen	  kan	  meekomen.	  	  
–  Anderen	  denken	  dat	  dakloosheid	  veroorzaakt	  wordt	  door	  
persoonlijke	  financiële	  problemen	  (16%)	  of	  houdt	  daklozen	  zelf	  
verantwoordelijk	  voor	  hun	  situa[e	  (15%).	  Hoger	  opgeleiden	  
zeggen	  vaker	  dat	  daklozen	  zelf	  oorzaak	  zijn	  van	  hun	  problemen.	  	  

–  12%	  zoekt	  de	  oorzaak	  bij	  het	  beleid	  van	  de	  overheid,	  die	  
bezuinigde	  op	  onder	  meer	  plekken	  in	  de	  nachtopvang.	  Lager	  
opgeleiden	  en	  en	  kiezers	  van	  de	  VVD,	  PVV	  en	  Leekaar	  
RoMerdam	  geven	  dit	  antwoord	  vaker.	  
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Resultaten 

•  De	  meeste	  RoMerdammers	  verwachten	  de	  oplossing	  
van	  maatschappelijke	  organisa[es,	  die	  dakloosheid	  
moeten	  voorkomen	  en	  aanpakken	  door	  opvang	  en	  
begeleiding	  (42%).	  	  
–  33%	  legt	  de	  bal	  bij	  de	  overheid,	  die	  meer	  subsidie	  zou	  
moeten	  verstrekken	  voor	  maatschappelijke	  opvang	  en	  de	  
regelgeving	  zou	  moeten	  vereenvoudigen.	  	  

–  10%	  vindt	  dat	  daklozen	  zelf	  beter	  hun	  best	  moeten	  doen.	  



Resultaten 



Resultaten 

•  Ook	  de	  respondenten	  zelf	  zijn	  bereid	  te	  helpen	  bij	  de	  
aanpak	  van	  dakloosheid.	  	  
–  54%	  is	  bereid	  mee	  te	  helpen	  wanneer	  bijvoorbeeld	  
wijkgenoten	  ini[a[ef	  nemen	  voor	  een	  oplossing.	  	  

–  Onder	  jongeren	  (18-‐30	  jr)	  is	  dat	  zelfs	  74%	  

54%	  



Resultaten 
•  Op	  de	  vraag	  ‘Hoe	  waarschijnlijk	  is	  het	  dat	  u	  als	  individu	  in	  

de	  toekomst	  zelf	  daklozen	  zult	  helpen?’	  antwoordt	  21%	  
posi[ef,	  4%	  helpt	  daklozen	  nú	  al	  	  
–  9%	  overweegt	  te	  helpen	  als	  daar	  een	  financiële	  vergoeding	  of	  
andere	  tegenpresta[e	  tegenover	  staat.	  

•  Daarnaast	  is	  bijna	  de	  hel_	  (46%)	  van	  de	  ondervraagden	  
bereid	  om	  zelf	  financieel	  in	  te	  leveren	  wanneer	  de	  
overheid	  moet	  bezuinigen	  om	  geld	  uit	  te	  kunnen	  trekken	  
voor	  de	  bestrijding	  van	  dakloosheid.	  	  
–  45%	  is	  daar	  niet	  toe	  bereid.	  
–  De	  bereidheid	  financieel	  in	  te	  leveren	  is	  beduidend	  lager	  onder	  
50-‐plussers	  (34%)	  en	  kiezers	  van	  VVD,	  PVV	  en	  Leekaar	  
RoMerdam:	  22%.	  



Boodschap Pauluskerk 

•  In	  een	  stad	  als	  Ro,erdam	  zou	  niemand	  gedwongen	  moeten	  
zijn	  de	  nacht	  buiten	  door	  te	  brengen.	  Het	  is	  onze	  humane	  plicht	  om	  
als	  samenleving	  ervoor	  te	  zorgen	  dat	  iedereen	  een	  dak	  boven	  zijn	  
of	  haar	  hoofd	  hee_.	  

•  Uit	  onderzoek	  blijkt	  dat	  dak-‐	  en	  thuisloosheid	  mensen	  ziek	  
maakt,	  minder	  weerbaar,	  depressief	  en	  ongelukkig.	  	  

•  Aanpakken	  loont:	  elke	  euro	  besteed	  aan	  maatschappelijke	  
opvang	  verdient	  zich	  drie	  tot	  vier	  keer	  terug	  op	  terreinen	  als	  
huisves[ng,	  volksgezondheid	  en	  openbare	  orde.	  

•  Voorkomen	  is	  beter	  dan	  genezen:	  beter	  nu	  ingrijpen	  dan	  
afwachten	  tot	  dakloosheid	  echt	  uit	  de	  hand	  loopt.	  Wanneer	  
iemand	  op	  straat	  terechtkomt	  kost	  het	  veel	  @jd	  en	  energie	  om	  hem	  
weer	  onder	  dak	  te	  brengen.	  




