
Staat van de Nachtopvang 2021
De afgelopen twee jaar heeft er een grote kwaliteitsverbetering plaatsgevonden.  

Desondanks zien we verschillen. Dit zie je terug in de cijfers.  
De cijfers zijn gebaseerd op de antwoorden van 41 lidorganisaties die laagdrempelige opvang 

aanbieden. Voor de duiding van de cijfers verwijzen we naar het onderzoek.

Slaapaccommodatie 
In 2019 bood de helft van de organisaties geen 
eenpersoonskamers, in 2021 is dit gedaald tot 
ruim 10%

10% heeft geen aparte slaapruimtes voor 
vrouwen

37% heeft aparte slaapruimtes voor jongeren

51% biedt aparte opvang voor gezinnen

Het aantal tweepersoonskamers is sterk 
gestegen, van 32% in 2019 tot 83% in 2021 

Ruim één vijfde van de organisaties biedt 9- tot 
12-persoonskamers

35% gebruikt stapelbedden

Ruim 12% gebruikt losse matrassen

Toegang 
58% ontvangt een schriftelijke beschikking 
wanneer toegang tot de opvang wordt 
geweigerd

42% wordt gewezen op de mogelijkheid een 
onafhankelijk cliëntondersteuner te vragen bij 
het gesprek over toegang tot de opvang

Bij 17% moet men in bezit zijn van een 
toegangspasje

Overig
90% biedt geen aparte opvang voor 
economisch daklozen (vergelijkbaar met 2019)

5% biedt een plek voor een huisdier

73% heeft computers, overal is wifi

Gezondheid
56% van de opvanglocaties is ook geschikt voor 
mindervaliden –  ongeveer hetzelfde als in 2019

47% biedt een (toegang tot) medische zorg

75% screent op gezondheid, mogelijk LVB en 
hulpbehoefte

Bij 22% worden GHB-gebruikers niet toegelaten 

34% ontzegt de toegang bij een bepaalde 
alcoholpromillage (bij de overige organisaties 
vaak op basis van gedrag) 

Capaciteit  
laagdrempelige 
opvang

2016 2019 2021

Nachtopvang 1.546 2.073 1.513*

Noodopvang    674

Winteropvang    354 1.158 1.222* 

Totaal 1.900 3.231 3.409

Capaciteit
Capaciteit van de laagdrempelige opvang 
uitgebreid in de laatste jaren.  
N.B. Dit is een conservatieve schatting.

 
*  Organisaties geven aan wanneer het nodig 

is er altijd plek gemaakt kan worden

De laagdrempelige opvang bestaat uit de nachtopvang, noodopvang en 
winteropvang: 

•  Nachtopvang is een laagdrempelige kort-tijdelijke opvang voor 18-plussers,  
met beperkte openstelling gedurende een aantal uren per etmaal  
(de nachtelijke uren). Deze vorm van opvang is niet geschikt voor gezinnen.

•  Veel opvangorganisaties transformeren de nachtopvang naar noodopvang: 
eveneens een kort-tijdelijke noodopvang waar 24/7 onderdak wordt geboden.  
Een aantal van deze voorzieningen staat ook open voor gezinnen.

•  Winteropvang wordt doorgaans alleen geboden bij koude 
weersomstandigheden.

Definities


