
Lees verder

Nationaal Actieplan Dakloosheid 
Eerst een Thuis
Alles begint bij een thuis. Het is je startpunt. Vanuit daar 
kan je vooruit. Daarom staat in het nieuwe Actieplan 
Dakloosheid het behouden van een thuis centraal of 
het zo snel mogelijk krijgen van een nieuw stabiel thuis. 
De ambitie is: in 2030 heeft iedereen een thuis.

Urgentie

In Nederland zijn naar schatting 32.000 mensen tussen 
18 - 65 jaar dakloos (CBS, 2021). Het daadwerkelijke 
aantal ligt waarschijnlijk hoger, omdat veel mensen onder 
de radar blijven. Het is daarom belangrijk dat we het 
aantal dakloze mensen anders en beter gaan monitoren.

De financiën

Voor de aanpak van Dakloosheid zijn extra financiële 
middelen vrijgemaakt: 
•  Vanaf 2022 wordt structureel 65 miljoen euro extra  

beschikbaar gesteld voor de aanpak van dakloosheid. 
•  Daarnaast ontvangen gemeenten jaarlijks 385 miljoen 

voor de maatschappelijke opvang.

6
leidende principes 

als kompas
Huisvesting is 
een mensenrecht

Dakloosheid 
voorkomen is 
altijd het beste

Respect voor eigen 
keuze en regie

Herstelondersteuning en 
inzet ervaringsdeskundigheid

Scheiden van 
wonen en zorg

Ondersteuning is 
flexibel en op maat



Ga terug

Actielijnen 

Versterken 
bestaanszekerheid
Borging van  

bestaansminimum

Voorkomen 
van dakloosheid
Dakloosheid voorkomen 

is altijd het beste

Wonen Eerst
Iedereen een eigen 

woonplek met 

ondersteuning op maat

Integraal werken 
in de uitvoering
Regie, snelheid en 

menselijke maat 

Geen beleid zonder 
ervaringskennis
Beleid wordt gemaakt, 

getoetst en uitgevoerd 

met mensen met 

ervaringskennis

Inclusieve aanpak 
Aandacht voor jongeren, 

LHBTIQ+ en dakloze 

EU-burgers

Enkele belangrijke resultaten vóór 2030:

→ De stem van mensen die dakloos zijn (geweest), is vertegenwoordigd op landelijk én lokaal niveau

→ De basis is snel op orde, zoals voldoende inkomsten en inschrijving in de basisregistratie personen (BRP)

→ Alle gemeenten hebben toegankelijke en makkelijk vindbare informatie bij (dreigende) dakloosheid

→ Uitstroom uit instellingen zoals jeugdzorg, GGZ en detentie leidt niet tot dakloosheid

→ In heel Nederland is Wonen Eerst de norm

→ De maatschappelijke opvang is zoveel mogelijk afgebouwd

→ Het aantal (dreigend) dakloze mensen is in beeld volgens de ETHOS Light classificatie

Dit is een uitgave van VWS, SZW en BZK


