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Naam project 
Lokale opvangvoorzieningen  
 

Beoogd resultaat     
Mensen met lichtere problematiek, die dakloos raken, lokaal (dichtbij hun netwerk en 
bijvoorbeeld school) opvangen. Resultaat van de voorzieningen zou moeten zijn dat mensen 
goed en snel opgevangen worden en dat instroom in de daklozenopvang en vervolgopvang 
voorkomen wordt. We denken dat deze opvangvorm voor mensen met lichtere problematiek 
beter en effectiever is, en het is goedkoper. 
 
Tijdpad     
We volgen 5 nieuwe opvangvoorzieningen en het corporatiehotel. Deze voorzieningen zijn er 
al. We streven ernaar na de zomer helder te hebben, welke specifieke zaken we willen 
onderzoeken in de corporatiehotels. 
 
Uitvoering in gemeente(n)     
Woerden, Nieuwegein, Zeist, Utrecht 
 

Betrokken organisaties     
De nieuwe lokale opvangvoorzieningen worden georganiseerd door het Leger des Heils.  
De corporatiehotels vallen onder de Tussenvoorziening 
 
Stand van zaken / Fasering    
Er zijn momenteel 5 nieuwe lokale opvangvoorzieningen: 
- 2 in Woerden: een bestaande met 4 of 5 plekken en een nieuwe met 4 of 5 plekken 
- 1 in Nieuwegein: 2 plekken (mannen/ gemengd mannen - vrouwen) 
- 2 in Zeist: met 4 (vrouwen en eventueel kinderen) en 5 plekken (mannen/ gemengd 
mannen - vrouwen) 
Daarnaast zijn er in Utrecht twee corporatiehotels met in totaal 45 plekken, waarvan 20 voor 
individuen en 25 voor gezinnen. De corporatiehotels bestaan al langere tijd. De ervaringen 
die hier worden opgedaan willen we meenemen in de monitoring van de lokale 
opvangvoorzieningen en onderzoeken of het mogelijk is specifieke zaken te piloten in de 
corporatiehotels. 
 
Successen    
De successen zijn: 
- Zorginhoudelijk zijn de voorzieningen effectief: binnen een relatief korte periode zijn 
mensen klaar om uit te stromen. 
- De voorzieningen kunnen met een beperkt budget worden gefinancierd: de bewoners 
dragen zelf de huurlasten. Daarmee wordt voor een deel ook korting op de huur van de 
hoofdbewoner gefinancierd. Kosten voor de voorziening bestaan op hoofdlijnen uit middelen 
om op te starten en kosten voor begeleiding (4 uur per persoon per week). Daarnaast zijn er 
soms kosten door leegstand. 
 



Knelpunten    
Knelpunten zijn: 
- Er zijn onvoldoende woningen om mensen snel uit te laten stromen. Mensen stromen 
beperkt uit omdat er geen woningen beschikbaar zijn. 
- Er is nog geen volledig zicht op de totale doelgroep. Om te kunnen bepalen hoeveel 
voorzieningen nodig zijn, is zicht op de omvang van de doelgroep nodig. 
 

Lessen    
- We stellen voor voorlopig geen nieuwe pilots in de regio op te starten. Voor er nieuwe 
voorzieningen starten, moeten er duidelijke regionale afspraken komen over hoe de 
uitstroom verloopt. Het lijkt verstandig daar geen regionale verschillen in te laten bestaan. 
Het regiocontingent Beter Wonen is wellicht een logische optie. Maar wat betekent dat voor 
de totale omvang van het contingent? En is het mogelijk om snel, binnen een half jaar uit te 
stromen via dit contingent? 
- Mogelijk kunnen opvangvoorzieningen bijdragen aan het wegnemen van de druk op de 
Maatschappelijke Opvang, daarvoor is meer zicht in de omvang van de doelgroep nodig 
 

Contactpersoon     
Marije Top (gemeente Utrecht) 
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