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Onderzoek aanpak dak- en thuislozen Hoeksche Waard

Aantallen
63 dak- en thuislozen, waarvan op 1 oktober 2020 2 personen feitelijk dakloos zijn.

29 Verblijven tijdelijk ergens in de Hoeksche Waard, bijvoorbeeld bij vrienden, kennissen, familie,
  campings, etc. Deze personen kunnen zich om diverse redenen niet inschrijven op de plek waar 
 zij verblijven, maar hebben wel een briefadres. Dit aantal is inclusief de 2 feitelijke daklozen.

9 Verblijven tijdelijk op campings en hebben zich hier ook ingeschreven.

25 Verblijven tijdelijk bij Stichting De Overbrugging en Stichting Op Weg Naar Huis.

Behoefte
Kijkend naar de profielen van de onderzochte groep dak- en thuislozen is de behoefte als volgt:

22 plekken met een beleid passend bij Bravo

22 plekken Alpha

5 plekken Zulu

Capaciteit huidig aanbod

• Nissewaard (centrumgemeente maatschappelijke opvang); dakloze inwoners van gemeente Hoeksche Waard maken niet of nauwelijks
gebruik van de maatschappelijke opvang in Nissewaard. De afstand naar de maatschappelijke opvang en de nachtopvang is voor inwoners
uit de Hoeksche Waard letterlijk en figuurlijk te groot. Daarnaast is er een wachtlijst voor de maatschappelijke opvang.

• 22 plekken op 3 locaties bij Stichting De Overbrugging in Oud-Beijerland, gericht op hulp en opvang van mensen met een hulpvraag
(Alpha plekken).

• 5 plekken bij Stichting Op Weg Naar Huis in Oud-Beijerland voor mensen zonder psychische of verslavingsproblemen die door
onvoorziene omstandigheden dakloos zijn geworden (Bravo plekken).

Conclusie

Inwoners van de Hoeksche Waard die door omstandigheden dak- of thuisloos raken, vinden veelal een oplossing in de Hoeksche 
Waard. Het huidige aanbod is nog niet altijd passend bij de behoefte van de doelgroep. Er zijn nu te weinig plekken voor Bravo 
profielen en te veel voor Alpha profielen. Door gebrek aan aanbod voor Bravo plekken stagneert de doorstroming bij Alpha 
plekken. Flexwonen kan hier mogelijk in de toekomst een oplossing bieden. Voor het Zulu profiel, de personen die niet de 
potentie hebben om binnen afzienbare tijd door te groeien naar de reguliere woningmarkt, is er momenteel geen passend 
aanbod. Een aantal personen uit deze groep wordt nu opgevangen op Alpha plekken.

In samenwerking met diverse partijen hebben we zicht gekregen op de groep dak- en 
thuislozen in de Hoeksche Waard. Niet alleen de omvang van de groep, maar ook de 
profielen zijn goed in beeld. We weten nu dus meer over hoeveel het er zijn, waar ze 
zijn, wat de zwaarte van de problematiek is en welke behoefte er is aan aanvullende 
(lokale) opvang. Met dit inzicht willen wij de situatie van de dak- en thuislozen in de 
Hoeksche Waard verder verbeteren en het aanbod nog beter laten aansluiten bij de 
behoefte van deze groep.

Bravo

• Meest zelfredzaam.

• Ondersteuning richt zich
vooral op praktische
zaken als het op orde
krijgen van de financiën,
overzicht en nakomen
van afspraken.

Alpha

• Matige tot ernstige
belemmering op
verschillende vlakken.

• Wel perspectief op
en motivatie voor
bevordering van
zelfredzaamheid.

Zulu

• Meest kwetsbare profiel.

• Hoogste mate van
zorgafhankelijkheid.

Op basis van deze profielen hebben we ook inzicht in welke woon- of opvangvorm past bij de 
behoeften van deze doelgroepen.

Profielen

Op basis van begeleidingsbehoefte, problematiek en de ingeschatte mogelijke (groei tot) 
zelfredzaamheid is de doelgroep onderverdeeld in 3 deels overlappende profielen:

Definitie dak- en thuislozen

Ingezeten van de Hoeksche Waard dan wel diegenen die onmiddelijk voorafgaande aan het 
moment dat zij dak- of thuisloos zijn geworden, opgenomen waren in de Basisregistratie 
Personen (BRP) van de Hoeksche Waard en die op 1 januari 2020 of later verblijven in de 
Hoeksche Waard en die:

• op straat of andere openbare ruimte leven;

• (kortdurend) gebruik maken van een vorm van tijdelijke opvang of op plaatsen verblijven
waar permanent wonen niet is toegestaan, zoals campings, pensions e.d. (met uitzondering
van de personen die door de (voormalige) gemeente(n) van de Hoeksche Waard formeel
worden gedoogd);

• zonder vaste verblijfplaats en zonder eigen ruimte op niet-structurele basis bij familie of
vrienden slapen.


