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1. Inleiding 

De uitvoering van het Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang (PvA MO) is aan het begin van 
2006 gestart. Het PvA MO is ontwikkeld door het Rijk en de 4 grote gemeenten (G4). Doel van dit 
plan is om voor iedere dak- en thuisloze een op zijn/haar situatie toegesneden persoonsgerichte 
aanpak (PGA) te organiseren. Deze persoonsgerichte aanpak kan een mix van maatregelen 
omvatten, op het gebied van huisvesting, hulpverlening, zorg, werk en inkomen. Door deze 
persoonsgerichte ondersteuning zo effectief mogelijk te organiseren in een keten, zouden daklozen 
sneller een maximaal niveau van zelfredzaamheid kunnen bereiken. 
Om dit te realiseren werkt een aantal Rotterdamse gemeentelijke diensten, Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond, Stedenbouw & 
Volkshuisvesting en de Directie Veiligheid, samen met diverse (zorg)instellingen op uitvoerend 
niveau. Deze samenwerking is geformaliseerd door middel van een convenant.  
Een belangrijk instrument, ontwikkeld in het kader van de uitvoering van het PvA MO, is het 
Centraal Onthaal (CO). CO biedt met een centrale intake, registratie en een pasjessysteem 
toegang tot voorzieningen die een integrale, sluitende aanpak op het gebied van preventie, opvang 
en resocialisatie bij dakloosheid nastreven. Dit centrale toeleidingssysteem is vanaf 1 januari 2006 
in werking.  
 
Bij de start van het PvA MO en CO werd ervan uitgegaan dat er door uitbreiding van intramurale 
voorzieningen (klinieken en woonvoorzieningen), woningen en een betere trajectbegeleiding op 
termijn sprake zou zijn van een verminderde instroom, een versnelde doorstroom en daardoor een 
kleiner en een minder langdurig beroep op de nachtopvangvoorzieningen. Aanvankelijk leek deze 
ontwikkeling zich te voltrekken. Echter in de eerste helft van 2008 lijken de nachtopvang-
voorzieningen weer vol te stromen. De instellingen geven aan dat er op sommige locaties af en toe 
capaciteitsgebrek is. De drukte in de nachtopvang is in strijd met het ingezette beleid en de 
verwachtingen. Dit is aanleiding voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, als subsidiënt van de 
nachtopvangvoorzieningen, om onderzoek naar de bezetting van de nachtopvang te entameren. Dit 
onderzoek is verkennend van aard. Voor uitgebreidere informatie met betrekking tot de werking van 
de keten is omvangrijker onderzoek noodzakelijk.  
 

 
2. Onderzoeksvragen en - methoden 

De instellingen betrokken bij de maatschappelijke opvang (MO) geven zelf verschillende 
verklaringen voor de onverwacht hoge bezetting van de nachtopvang. Deze zou worden 
veroorzaakt door: 
 

• Reguliere nieuwe instroom; 
• Mensen die uit trajecten vallen en (kort) opnieuw gebruik maken van de nachtopvang; 
• Mensen die zich aanvankelijk, door gevoelde ‘drang en dwang’ hebben afgekeerd van 

de hulpverlening, maar die zich - na succes bij collega-daklozen –  zelf melden.  
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Op dit moment kan er over de oorzaken van de hoge bezetting van de nachtopvang niets met 
zekerheid gezegd worden. In de eerste plaats is het van belang om de precieze omvang van het 
probleem – grote drukte in de nachtopvang – in kaart te brengen.  
Pas wanneer bekend is hoe groot het probleem getalsmatig is en om welke klanten van de 
nachtopvang het gaat (nieuwkomers, ‘terugvallers’, cliënten met/zonder trajectplan) kan de vraag 
met betrekking tot de oorzaak aan bod komen.  
 
De centrale vraagstelling van het onderzoek luidt: 
 

Is er in de eerste helft van 2008 daadwerkelijk sprake van toegenomen drukte in de 
nachtopvang ten opzichte van 2006 en 2007? Hoe ontwikkelt zich de bezetting van 
de nachtopvang in de periode van 1 januari 2008 tot 1 september 2008 in termen van 
in- en uitstroom? 

 
Dit zal worden beoordeeld aan de hand van: 
 
1.  De ontwikkeling van de bezettingcijfers per kwartaal (in procenten) van de instellingen voor 

nachtopvang van 2006, 2007 en de eerste helft van 2008. 
 
2.  Het ‘type’ klanten van de nachtopvang in de periode 1.1.2008 tot 1.9.2008 en de omvang van 

deze klantgroepen: 
• Klanten van de NO met een CO-pas die zich voor het eerst melden bij de nachtopvang;  
• Klanten van de NO met een CO-pas, die wel een trajectplan hebben maar desondanks 

(nog) in de NO verblijven; 
• Klanten van de NO met een CO-pas en met een trajectplan die (opnieuw) gebruik maken 

van de nachtopvang (‘terugval uit traject’);  
• Klanten van de NO met een CO-pas die na 4- 6 weken (nog) geen trajectplan hebben;  
• Klanten van de NO die niet in het bezit zijn van een CO-pas. 
 

 
Bovenstaande (m.n. onderzoeksvraag 2) wordt inzichtelijk door vergelijking en analyse van 
bestanden van het loket CO, de instellingen voor nachtopvang en e-Vita.  Het programma E-vita is 
een elektronisch cliëntvolgsysteem waarin de intake, het trajectvoorstel en de voortgang van het 
trajectplan per cliënt geregistreerd worden. 
 
De omvang van de verschillende klantgroepen is richtinggevend voor de mogelijke oorzaken van 
de toegenomen drukte in de nachtopvang en eventueel voor de plaats(en) in de keten waar 
stagnatie optreedt. In een eventuele tweede fase van het onderzoek zouden door middel van 
interviews met sleutelinformanten: cliëntmanagers, trajectregisseurs, vertegenwoordigers van 
cliëntenraden, cliënten, de oorzaken van overbezetting beter geduid kunnen worden. Hier zal te 
zijner tijd een aparte onderzoeksofferte voor worden opgesteld. 
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3. De ontwikkeling van de bezettingscijfers van de nacht-
opvang in de periode 2006-2008 (onderzoeksvraag 1) 

Voor het in kaart brengen van de bezettingscijfers van de instellingen voor nachtopvang is gebruik 

gemaakt van gegevens die SoZaWe hanteert voor subsidiëring van de instellingen voor 

nachtopvang en niet van de zogenaamde ‘slaaplijsten’, opgesteld op basis van de telling per nacht 

van het aantal gebruikers van de nachtopvang door de instellingen zelf. Hierdoor moet rekening 

gehouden worden met een kleine foutenmarge.  Voor de vergelijkbaarheid is in deze grafiek 

gebruik gemaakt van de gegevens over de periode januari tot en met juni 2008.  
 
Grafiek 1:  Bezettingspercentages 2006 – eerste helft 2008 van de Rotterdamse instellingen 

voor nachtopvang 

 
 
De totale capaciteit van de nachtopvang in het eerste half jaar van 2008 bedraagt 283 bedden en 
51.506 overnachtingen1.  
Vanaf de eerste helft van 2006 tot eind 2007 neemt de bezetting van de nachtopvang af van 92% 
naar 74%. In de eerste helft van 2008 laat de bezettingsgraad weer een lichte stijging zien, van 74 
naar 81%. De bezetting bereikt echter niet het niveau van de eerste helft van 2006, ten tijde van de 
start van de uitvoering van het PvA MO. Op basis van de bezettingsgraad van de gezamenlijke 

 
                                                           
1 In de tweede helft van 2007 en het eerste half jaar van 2008 blijft de totale capaciteit van de nachtopvang 

gelijk. Voor die tijd is er een aantal wijzigingen: In september 2006 is er een uitbreiding van de capaciteit 
door de start van de Nico Adriaans Stichting, aanvankelijk met 60, daarna met 80 slaapplaatsen. In de 
tweede helft van 2007 neemt het aantal slaapplaatsen af door sluiting van Van Speyk in juli 2007 (30 
bedden).  
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instellingen is er in de eerste helft van 2008 geen sprake van overbezetting. Voor de ontwikkeling 
van de bezettingspercentages van de afzonderlijke instellingen vanaf 2006, zie bijlage 1.  
 
 
Tabel 1:  Bezettingspercentages van de Rotterdamse instellingen voor nachtopvang van 

januari tot en met augustus 2008 
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Januari 100 97 87 81 63 97 64 

Februari  97 97 71 93 61 106 69 

Maart  105 95 87 94 71 101 68 

April  93 93 88 89 87  99 58 

Mei  89 91 86 87 78  98 59 

Juni 102 95 86 87 63  96 56 

Juli 100 98 87 98 72  95 64 

Augustus  93 95     60 

gemiddeld 97 95 85 90 71 99 62 

 
 
Kijken we naar de maandelijkse bezettingspercentages van de afzonderlijke instellingen voor 
nachtopvang in 2008, dan zien we dat De Hille en De Meerpaal beide enkele maanden een 
(nagenoeg) volledige bezetting hebben of licht overbezet zijn. Ook bij Havenzicht en De Brug komt 
dit incidenteel voor. Het is niet bekend of de instellingen in geval van overbezetting naar een 
andere nachtopvangvoorziening doorverwijzen.  
 
 
4. De groep gebruikers van de nachtopvang in de periode 

januari tot september 2008 (onderzoeksvraag 2) 

In onderstaande paragraaf zal een poging worden gedaan de omvang en een aantal kenmerken 
van de groep gebruikers van de nachtopvang in de periode januari tot september 2008 nader te 
duiden.  
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Tabel 2: Toegang van de gebruikers van de nachtopvang van januari tot en met augustus 
2008 

 Co-Intake Taskforce TTC Totaal (%) Ingang onbekend

Definitieve toegang 549 6 41  596 (77,8)

Voorlopige toegang 104 - -  104 (13,6)

Afgewezen  66 - -  66 (8,6)

Totaal 719 6 41 766 (100) 296

 
 
In de eerste 8 maanden van 2008 maken er 1062 mensen gebruik van de nachtopvang. Van deze 
1062 klanten van de nachtopvang komen er 719 binnen via de balie CO, 6 via de Taskforce en 41 
via de Traject Toewijzingscommissie. Van 296 klanten is onbekend via welke ingang zij bij de 
instellingen voor nachtopvang terecht zijn gekomen. 596 Klanten krijgen een definitieve toegang tot 
de MO, 104 mensen krijgen een voorlopige toegang en 66 personen krijgen geen toegang.  
 
Zoals gezegd is van 296 klanten onbekend via welke ingang zij bij de instellingen voor nachtopvang 
terecht zijn gekomen. Evenmin is bekend of deze klanten al dan niet in het bezit zijn van een CO-
pas.  Hoewel deze klanten wel 1 of meerdere nachten in de nachtopvang doorbrengen, zijn zij niet 
bekend in het door de instellingen voor MO gebruikte cliëntvolgsysteem e-Vita. Klanten zonder CO-
pas worden volgens afspraak niet toegelaten tot de nachtopvangvoorzieningen, behalve voor 
zogenaamde ‘crisisopvang’ gedurende 1 nacht door de week tot maximaal 3 nachten in het 
weekend. Wanneer deze klanten gebruik willen blijven maken van de nachtopvang, moeten zij zich 
de volgende dag melden bij de balie CO. 
Voor de groep van 296 personen is het aantal overnachtingen bekeken. Hierdoor kan de omvang 
van de crisisopvang geduid worden. Het aantal overnachtingen wordt weergegeven in tabel 3. 
 
 
Tabel 3:  Aantal overnachtingen in 2008 van niet in e-Vita voorkomende cliënten 

Aantal nachten in 2008 Personen % 

1  76 25,9 

2 43 14,6 

3 29 9,9 

4-9 58 19,7 

10-50 47 16 

51-244 41 13,9 

Totaal 2942 100 

 
 

 
                                                           
2 Van 2 personen ontbraken nadere gegevens. 
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De helft van alle personen die niet in de CO-registratie voorkomen, maakt gebruik van de 
crisisopvang. Zij slapen 1 tot maximaal 3 nachten in de NO. Daarna komen zij waarschijnlijk niet 
meer terug, dus is er geen noodzaak om langs CO te gaan. Deze mensen bezitten geen CO-pas. 
De andere helft van de 294 personen maakt een wisselend aantal nachten gebruik van de NO. 
14% (toch 41 personen) behoort tot de vaste kern. Aannemelijk is dat het grotendeels gaat om 
illegalen, niet in het bezit van een CO-pas, die toch gebruik maken van de NO.  
 
Van de in e-Vita bekende gebruikers van de nachtopvang in 2008 met definitieve en voorlopige 
toegang (701) is het jaar waarin zij door CO zijn geregistreerd achterhaald. Van deze gebruikers 
van de nachtopvang in 2008 heeft 25,8% zich in 2006, 35% zich in 2007 en 39,2% zich in 2008 aan 
de CO-balie gemeld. Het betreft respectievelijk 180, 245 en 275 personen. De 275 personen die 
zich in 2008 voor het eerst melden kunnen we gemakshalve beschouwen als nieuwe instroom. Een 
behoorlijk aantal gebruikers van de NO in 2008 meldden zich echter voor het eerst in 2006 of 2007 
aan de CO-balie. Deze cliënten maken in de periode vanaf 2006 tot september 2008 meerdere 
keren voor korte of langere tijd gebruik van de NO. Het kan gaan om cliënten die een terugval uit 
een traject doormaken. Ook komt het regelmatig voor dat bewoners van bijvoorbeeld een pension 
of internaat vanwege hun gedrag tijdelijk worden geschorst.  Zij maken dan gedurende korte tijd 
weer gebruik van de NO.  
 
 

4.1 Duur van het verblijf in de NO in de periode januari tot en met 
augustus 2008 

Tabel 4:  Gebruik van de nachtopvang januari tot en met augustus 2008 

Aantal nachten N %
1-9  398 37,5

10-50  318 29,9

51-244 346 32,6

Totaal 1062 100

 
 
Incidentele gebruikers versus ‘de vaste kern’3 

Bijna 40% van de gebruikers van de nachtopvang in de periode van januari tot en met augustus 
2008 verblijft korter dan 10 nachten in de nachtopvang. Deze groep incidentele gebruikers omvat 
398 personen. Bijna een derde van de cliënten, 346 personen, verblijft meer dan 50 nachten in de 

 
                                                           
3 De berekening van 2008 is gebaseerd op de cijfers van januari tot en met augustus 2008. De verhouding 

tussen de incidentele gebruikers en de vaste kern kan nog iets wijzigen wanneer  het aantal overnachtingen 
van september tot en met december 2008 verrekend kan worden.  
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nachtopvang. Daarmee behoren zij tot de vaste kern van de gebruikers van de nachtopvang4 . 
Gemiddeld maakt men 50 nachten gebruik van de NO. 
 
 
Tabel 5:  Gebruik nachtopvang 20085, 2006 en 2001 in % 

 2008 2006 2001
Incidenteel (<10 nachten) 37,5 47 67

Vaste kern ( >50 nachten) 32,5 30 26

Gemiddeld aantal nachten 50 51 48

Totaal geregistreerde bezoekers 1062 1773 1554

 
 
In bovenstaande tabel is voor de duur van het verblijf in de nachtopvang in 2008 een vergelijking 
gemaakt met de cijfers uit de eerste en tweede daklozenmonitor. Het percentage incidentele 
bezoekers is in de loop der jaren fors afgenomen.  Dit vindt een logische verklaring in de 
inwerkingtreding van Centraal Onthaal in januari 2006. Om toegang te krijgen tot de 
maatschappelijke opvang, inclusief de nachtopvang, moet een cliënt voldoen aan 3 criteria. Hij 
moet 23 jaar of ouder zijn, over een geldige verblijfstitel beschikken en een binding hebben met 
Rotterdam of één van de gemeenten waarvoor Rotterdam centrumgemeente is (Albrandswaard, 
Barendrecht, Ridderkerk, Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel6). Door afname van 
het aantal incidentele bezoekers, kunnen anderen langer blijven en tot de vaste kern van 
gebruikers van de nachtopvang gaan behoren.  
In 2006 nam de vaste kern het leeuwendeel van het totaal aantal overnachtingen voor zijn 
rekening, namelijk 86%. Dit is ook in 2008 het geval: de vaste kern, 346 gebruikers, neemt 82% 
van het totaal aantal overnachtingen voor zijn rekening. De vaste kern overnacht gemiddeld 128 
nachten in de opvang. De incidentele gebruikers gebruiken 2,5% van het totaal aantal nachten. 
 
 
4.2 Klanten met en zonder TTC-traject 

Van alle (voorlopig) toegelaten gebruikers van de nachtopvang in 2008 (N=701) heeft 63% wel en 
37% geen trajectplan. Van de klanten die definitief zijn toegelaten tot de maatschappelijke opvang, 
597 personen, hebben er 387 een trajectplan (65%). Ook ruim de helft van de klanten die voorlopig 
zijn toegelaten heeft een trajectplan. De 66 personen die geen toegang hebben gekregen tot de 
maatschappelijke opvang hebben, vanzelfsprekend, eveneens geen trajectplan.  

 
                                                           
4  Definities van incidentele gebruikers en vaste kern uit : Daklozenmonitor 2006-2007. Maaskant, J. , Giesen, 

E. van der (2007), dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Sociaal-wetenschappelijke Afdeling, 
Rotterdam 

5  De berekening van 2008 is gebaseerd op de cijfers van januari tot en met augustus 2008. 
6  Een cliënt heeft regiobinding als hij kan aantonen dat hij twee van de drie aan de intake voorafgaande jaren 

in Rotterdam of een van de regiogemeenten heeft verbleven. Dit moet blijken uit een inschrijving in de GBA 
of uit een registratie bij een zorginstelling in de regio.  
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Van 296 personen is onbekend via welke weg zij zijn binnengekomen in de NO. Zij komen niet voor 
in het klantregistratiesysteem e-Vita. Deze personen hebben geen TTC-plan, ondanks het feit dat 
zij 1 of meer nachten verblijven in de NO. 
 
 
Tabel 6:  Gebruikers van de NO in 2008 met en zonder TTC-traject 

 
 
Van alle gebruikers van de NO in 2008 met een trajectplan (n=441), dateren 52 trajectplannen uit 
2006, 204 plannen uit 2007 en 185 plannen uit 2008. Ondanks het feit dat 256 personen 
gedurende langere tijd- vanaf een bepaald moment in 2006 of 2007 –  in traject zijn, verblijven zij in 
2008 toch nog in de nachtopvang, al dan niet incidenteel. Om een indruk te krijgen van de aard en 
zwaarte van de problematiek van deze laatste groep is op cliëntniveau in e-Vita gezocht naar een 
vijftiental (overwegend langdurige) gebruikers van de NO in 2008 met een trajectplan uit 2006 of 
20077. Hierbij is gekeken – voor zover het dossier daar informatie over verschafte - naar de 
aansluiting bij het burgerleven in termen van wonen, werken en sociale relaties, naar eventuele 
problemen op het gebied van de (psychische) gezondheid en/of verslaving en naar hun mate van 
zelfredzaamheid8. De op deze manier onderzochte personen zijn meestal langdurig of chronisch 
thuisloos (geïnstitutionaliseerd in een sociaal pension) en hebben te kampen met ernstige 
psychiatrische of verslavingsproblematiek. Voor deze groep van cliënten zijn er de nodige risico’s 
voor terugval in termen van middelengebruik en dakloosheid, bijvoorbeeld eenzaamheid, gebrek 
aan zelfvertrouwen en demotivatie, schuldenproblematiek. Ook de inschatting van de benodigde 
begeleiding door cliënten en hulpverleners komt vaak niet overeen9. De aard en zwaarte van de 
problematiek van deze groep cliënten, in combinatie met hun lage mate van zelfredzaamheid en de 
risico’s voor terugval verklaren de aanzienlijke omvang van de groep gebruikers van de NO in 2008 
met een trajectplan dat dateert uit 2006 of 2007 en de beperkte uitstroom/doorstroom van deze 
groep. Het betreft  grotendeels cliënten die zijn teruggevallen uit een traject.  
 
 

 
                                                           
7  Zie bijlage 2. 
8  Het betreft hier invalshoeken voor het opstellen van cliëntprofielen ter bevordering van de doorstroom in de 

maatschappelijke opvang uit: A. Snoek, Poel, A.van der, Mheen, D.van de (2008). Ontwikkeling en toetsing 
van cliëntprofielen ter bevordering van doorstroom in de maatschappelijke opvang. Rotterdam: IVO. 
Onderzoek uitgevoerd in opdracht van het kennisprogramma Maatschappelijke Opvang van het programma 
Geestkracht van ZonMw 

9  Uit: A. Snoek, Poel, A.van der, Mheen, D.van de (2008). Ontwikkeling en toetsing van cliëntprofielen ter 
bevordering van doorstroom in de maatschappelijke opvang. Rotterdam: IVO. Onderzoek uitgevoerd in 
opdracht van het kennisprogramma Maatschappelijke Opvang van het programma Geestkracht van ZonMw 

 Toegang CO 

Klant heeft TTC-Traject Ja Ja, voorlopig Nee 

Onbekend Totaal

Ja 387 54 0 -  441

Nee 210 50 66 296  621

Totaal 597 104 66 296 1062
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Tijd voor de totstandkoming van een TTC-trajectplan 

Van de 701 door CO (voorlopig) toegelaten gebruikers van de NO in 2008 hebben er 441 een 
trajectplan (N=441, 63%). Iets meer dan een vierde deel van hen, 27,7% heeft dit trajectplan 
binnen de daarvoor gestelde termijn van 4 tot 6 weken gekregen. Voor 68% van de cliënten met 
een trajectplan is de gestelde termijn voor de totstandkoming en vaststelling van dat plan 
overschreden. 4,3% Van de gebruikers van de NO in 2008 had eerder een trajectplan dan dat zij 
bekend waren bij CO. Het gaat daarbij om de cliënten die zijn binnengekomen via de Taskforce of 
de TTC.  
Conclusie: Van alle onderzochte cliënten met een trajectplan, wordt slechts bij een vierde deel het 
trajectplan binnen de daarvoor afgesproken termijn van 4 tot 6 weken opgesteld10. Over het 
algemeen verstrijkt er veel tijd tussen de aanmelding bij CO en de vaststelling van trajectplannen. 
Hoewel cliënten de tijd tussen aanmelding en de vaststelling van het trajectplan niet noodzakelijker-
wijs altijd zullen doorbrengen in de NO, verklaart het overschrijden van de termijn voor 
totstandkoming van trajectplannen een deel van de gebrekkige doorstroom in de NO.  
Bovendien verblijft ruim de helft (52%) van alle klanten met een trajectplan langer dan 50 nachten 
in de nachtopvang. Klanten met een trajectplan behoren vaker tot de vaste kern van gebruikers dan 
klanten zonder trajectplan. Het vaststellen van een trajectplan leidt veelal niet direct  tot het verlaten 
van de nachtopvang. Afspraak met de instellingen is dat cliënten 3 tot maximaal 6 maanden na het 
vaststellen van hun trajectplan de nachtopvang moeten verlaten. Mogelijke oorzaken van 
overschrijding van deze termijn kunnen zijn gelegen in het ontbreken van de noodzakelijke 
(woon)voorzieningen en/of begeleidingsaanbod. Deze oorzaken worden door onderhavige 
quickscan niet inzichtelijk.  
 
 

5. Conclusies en aanbevelingen 

Op basis van onderhavige quickscan lijkt er in de eerste 8 maanden van 2008 sprake van een 
lichte toename van de bezetting bij de instellingen voor nachtopvang ten opzichte van 2007. In de 
eerste helft van 2008 laat de bezettingsgraad van de instellingen namelijk een lichte stijging zien 
van 74 naar 81%. De bezetting bereikt echter niet het niveau van de eerste helft van 2006, ten tijde 
van de start van de uitvoering van het Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang. Op basis van de 
bezettingspercentages van de gezamenlijke instellingen is er in de eerste helft van 2008 geen 
sprake van overbezetting. Bekijken we de maandelijkse bezettingspercentages van de afzonderlijke 
instellingen in 2008, dan zien we dat enkele instellingen incidenteel te maken hebben met een 
volledige bezetting of lichte overbezetting. Onbekend is of instellingen in geval van overbezetting 
doorverwijzen naar een andere nachtopvangvoorziening. Over de hele linie is er geen sprake van 
capaciteitsgebrek in de nachtopvang. Het verdient aanbeveling dat instellingen afspraken maken 

 
                                                           
10  Afspraken m.b.t. het opstellen/vaststellen van trajectplannen: 

• 4-6 weken na de intake bij CO wordt een voorstel voor een TTC-traject aangeleverd; 
• 1-2 weken na aanlevering wordt het trajectplan besproken in de TTC-commissie; 
• 3 tot 6 maanden na vaststelling van het trajectplan stromen cliënten uit de NO. 
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over doorverwijzing in geval van overbezetting van de eigen opvang, zodat cliënten altijd ergens 
terecht kunnen en de nacht niet op straat hoeven door te brengen.  
 
De oorzaken van de toegenomen bezettingspercentages van de nachtopvangvoorzieningen 
kunnen divers zijn. De omvang van de verschillende gebruikersgroepen (incidentele gebruikers 
tegenover de vaste kern, gebruikers met/zonder CO-pas, gebruikers met/zonder trajectplan) is 
mogelijk een aanduiding voor de oorzaken van de licht gestegen bezetting in 2008.  
 
In de eerste 8 maanden van 2008 maken er 1062 mensen gebruik van de nachtopvang. Van 296 
klanten is onbekend via welke ingang zij bij de instellingen voor nachtopvang terecht zijn gekomen. 
Zij komen niet voor in het cliëntvolgsysteem e-Vita. Ruim de helft van hen maakt gebruik van de 
crisisopvang. De andere helft maakt voor kortere of langere tijd gebruik van de NO zonder dat zij in 
het bezit zijn van een CO-pas. Het betreft naar alle waarschijnlijkheid grotendeels illegalen.  
Van de bekende gebruikers van de NO in 2008 is bijna 80% in het bezit van een CO-pas, 13,6% 
heeft een voorlopige toegang en 8,6% van de gebruikers wordt uiteindelijk afgewezen.  
Bijna 40% van de gebruikers van de NO in 2008, bekend in e-Vita, meldt zich voor het eerst in 
2008 aan de CO-balie. We beschouwen hen als de nieuwe instroom. Een behoorlijk aantal 
gebruikers meldden zich voor het eerst in 2006 of 2007. Zij maken in de periode begin 2006 – 
september 2008 (meerdere keren) voor korte of langere tijd gebruik van de nachtopvang. Reden 
hiervoor kan zijn de terugval uit een traject. Ook schorsing uit een sociaal pension, internaat of een 
andere woonvoorziening maakt dat cliënten soms voor korte tijd opnieuw gebruik maken van de 
NO.   
 
Bijna 40% van de gebruikers van de nachtopvang in 2008 behoort tot de incidentele gebruikers. 
Bijna een derde van de cliënten, 346 personen, verblijft meer dan 50 nachten in de nachtopvang. 
Daarmee behoren zij tot de vaste kern van de gebruikers van de nachtopvang. In de loop der jaren 
is het percentage incidentele bezoekers fors afgenomen. Dit vindt een logische verklaring in de 
toepassing van een drietal selectiecriteria voor het gebruik van de maatschappelijke opvang bij het 
van start gaan van Centraal Onthaal aan het begin van 2006. De vaste kern is vanaf 2001 gestaag 
gegroeid. De vermindering van de instroom van incidentele gebruikers, stelt toegelaten cliënten in 
staat om langer gebruik te blijven maken van de nachtopvang.  
In 2006 nam de vaste kern het leeuwendeel van het totaal aantal overnachtingen voor zijn 
rekening, namelijk 86%. Dit is ook in 2008 het geval: de vaste kern, 346 gebruikers, neemt 82% 
van het totaal aantal overnachtingen voor zijn rekening. De incidentele gebruikers gebruiken 2,5% 
van het totaal aantal nachten. 
 
Van alle (voorlopig) toegelaten gebruikers van de nachtopvang in 2008 (N=701) heeft 63% wel en 
37% geen trajectplan. Van 296 personen is onbekend via welke weg zij zijn binnengekomen in de 
NO. Zij komen niet voor in het klantregistratiesysteem e-Vita . Deze personen hebben geen TTC-
plan,  ondanks het feit dat zij 1 of meer nachten verblijven in de NO.  
Een aanzienlijk deel van de trajectplannen (58%) dateert uit 2006 of 2007. Cliënten die al langere 
tijd ‘in traject zijn’ - vanaf een bepaald moment in 2006 of 2007 – , verblijven desondanks in 2008 
nog in de nachtopvang, al dan niet incidenteel. De aard en zwaarte van de problematiek van deze 
groep cliënten, in combinatie met hun lage mate van zelfredzaamheid en de risico’s voor terugval, 
verklaren mogelijk de aanzienlijke omvang van de groep gebruikers van de NO in 2008 met een 
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trajectplan dat dateert uit 2006 of 2007 en de beperkte uitstroom/doorstroom van deze groep. Van 
alle onderzochte cliënten met een trajectplan, werd slechts bij een vierde deel het trajectplan 
binnen de daarvoor afgesproken termijn van 4 tot 6 weken vastgesteld. Over het algemeen 
verstrijkt er veel tijd tussen de aanmelding bij CO en de vaststelling van trajectplannen.  
 
Gezien de gestage groei van de vaste kern van gebruikers, de overschrijding van de afgesproken 
termijn voor de totstandkoming van trajectplannen en het gebruik van de nachtopvang door 
personen met een trajectplan uit 2006 en 2007, lijkt er sprake te zijn van verstopping van - of ten 
minste van een trage doorstroom uit- de nachtopvang. De omvang van bovengenoemde groepen is 
hoogstens richtinggevend voor de mogelijke oorzaken van de trage uitstroom. Onder meer omdat 
de beschikbaarheid en kwaliteit van de doorstroommogelijkheden hier niet in beeld gebracht zijn. 
Zo is onduidelijk of er voldoende aanbod is van huisvesting en begeleiding voor de diverse 
doelgroepen, zodat mensen ook daadwerkelijk kunnen doorstromen naar een voorziening die bij 
hen past. Voor vollediger informatie met betrekking tot de werking van de keten in de 
maatschappelijke opvang is uitgebreider onderzoek nodig.  
 
In het kader van het kennisprogramma Maatschappelijke Opvang van Geestkracht/ZonMw zijn 
cliëntprofielen ontwikkeld ter bevordering van de doorstroom in de maatschappelijke opvang. Een 
cliëntprofiel brengt een specifieke combinatie van kenmerken van een doelgroep11 in de 
maatschappelijke opvang in beeld. Deze kenmerken van een cliëntprofiel hebben betrekking op 
enerzijds de aard en zwaarte van de problematiek en anderzijds de zorgbehoefte/de mate van 
zelfredzaamheid van cliënten. Voor de doelgroep volwassen dak- en thuislozen levert dit 9 
cliëntprofielen op. Een cliëntprofiel omvat bruikbare elementen voor de ontwikkeling van een 
zorgprogramma en vervolgens de planning en realisering van bepaalde voorzieningen. Een 
cliëntprofiel is niet bedoeld voor gebruik op individueel niveau, maar brengt een doelgroep in beeld. 
De ontwikkelde profielen zijn echter nog niet geïmplementeerd in de praktijk van instellingen voor 
maatschappelijke opvang.  
In een vervolgstudie zou de herkenbaarheid en bruikbaarheid van opgestelde cliëntprofielen voor 
volwassen dak- en thuislozen getoetst kunnen worden. Mogelijk dat met gebruik van de 
verschillende invalshoeken voor deze profielen op een systematische manier aan het in kaart 
brengen van bepaalde (sub)groepen en vervolgens aan de ontwikkeling van zorgtrajecten gewerkt 
kan worden. Op langere termijn zou dit maatwerk het mogelijk maken om – meer dan nu gebeurt  - 
te sturen op doorstroom in de maatschappelijke opvang.  

 
                                                           
11  Doelgroepen zijn: volwassen dak- en thuislozen, zwerfjongeren, (ex)gedetineerden en kwetsbaren. 





 

 17

Bijlage 1 Instellingen nachtopvang  

Instellingen NO 01.01.2008 tot 01.07.2008 (=182 dagen) 

 
 
Ontwikkeling van de bezettingspercentages van de instellingen voor nachtopvang 2006 tot en met 
de eerste helft van 2008 
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Eerste helft 2006 102 91 89 108 96 66 96 -

Tweede helft 2006 97 93 74 81 94 60 86 -

Eerste helft 2007 95 94 60 63 95 65 77 68

Tweede helft 2007 99 95 gesloten 59 82 63 79 63

Eerste helft 2008 98 95 gesloten 84 89 70 63 63

 

 Instelling NO Capaciteit Aantal 
overnachtingen

Bezettingspercentage

1 De Hille 28 bedden 4.983 98

2 Havenzicht 42 bedden 7.244 95

3 W. Boothhuis 33 bedden 5.062 84

4 De Brug 30 bedden 4.832 89

5 De Steiger 40 bedden 5.134 70

6 De Meerpaal 30 bedden 5.426 99

7 Nico Adriaansstichting 80 bedden 9.103 63

 Totaal 283 bedden 41.784 81
  51.506 nachten
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Instellingen NO eerste helft 2006 (=181 nachten) 

 Instelling NO  Capaciteit Aantal 
overnachtingen 

Bezettings/
percentage

1 De Hille 28 bedden CvD 5.193 102

2 Havenzicht 42 bedden CvD 6.903 91

3 Van Speyk 30 bedden CvD 4.816 89

4 W.Boothhuis/Dunant 33 bedden LdH 6.470 108

5 De Brug  30 bedden LdH 5.207 96

6 De Steiger 40 bedden LdH 4.811 66

7 De Meerpaal 30 bedden LdH 5.204 96

Totaal  233 bedden 38.604 

 
 
Instellingen NO tweede helft 2006 (184 nachten) 

 Instelling NO  Capaciteit Aantal  
overnachtingen 

Bezettings/
percentage

1 De Hille 28 bedden CvD 5.003 97

2 Havenzicht 42 bedden CvD 7.147 93

3 Van Speyk 30 bedden CvD 4.074 74

4 W.Boothhuis 33 bedden LdH 4.944 81

5 De Brug  30 bedden LdH 5.203 94

6 De Steiger 40 bedden LdH 4.446 60

7 De Meerpaal 30 bedden LdH 4.746 86

8 Nico Adriaansstichting 12 80 bedden NAS  

Totaal  313 bedden  

 

 
                                                           
12  NAS bestaat sinds september 2006 
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De eerste helft van 2007 (=181 nachten) 

 Instelling NO  Capaciteit Aantal 
overnachtingen 

Bezettings/
percentage

1 De Hille 28 bedden CvD 4.805 95

2 Havenzicht 42 bedden CvD 7.161 94

3 Van Speyk 30 bedden CvD 3.257 60

4 W.Boothhuis/Dunant 33 bedden LdH 3.773 63

5 De Brug  30 bedden LdH 5.130 95

6 De Steiger 40 bedden LdH 4.740 65

7 De Meerpaal 30 bedden LdH 4.183 77

8 Nico Adriaanstichting13 80 bedden NAS 9.903 68

Totaal  313 bedden 42.952 76
  56.653 nachten  

 
 
Instellingen NO tweede helft 2007 (184 nachten) 

 Instelling NO  Capaciteit Aantal  
overnachtingen 

Bezettings/
percentage

1 De Hille 28 bedden CvD 5.088 99

2 Havenzicht 42 bedden CvD 7.312 95

3 Van Speyk14 30 bedden CvD gesloten 

4 W.Boothhuis 33 bedden LdH 3.591 59

5 De Brug  30 bedden LdH 4.500 82

6 De Steiger 40 bedden LdH 4.608 63

7 De Meerpaal 30 bedden LdH 4.347 79

8 Nico Adriaansstichting  80 bedden NAS 9.236 63

Totaal  283 bedden 38.682 74
  52.072 nachten  

 
                                                           
13  NAS bestaat sinds september 2006 
14  Van Speyk is met ingang van 1 juli 2007 gesloten 
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Bijlage 2: Selectie van langdurige gebruikers van de nacht-
opvang in 2008 met een trajectplan uit 2006 (m.u.v. 
casus 12 tot en met 15) 

Cliënt Geb.jaar Datum CO Datum TTC TTC-doel huisvesting Aantal nachten 
NO 1.1.2008-

1.9.2008
1 1952 02.02.07 04.07.2006 Rust/dag- en nachtritme 19

2 1935 06.06.06 10.10.06 Remigratie Sur. 147

3 1935 06.10.06 07.11.06 Zelfst. wonen 55+ met 
Am.B. 

214

4 1942 19.09.06 19.12.06 Zelfst. wonen 55+ 230

5 1945 15.05.06 28.11.06 Zelfst. wonen 244

6 1940 20.06.06 04.07.06 Doorstroom pension 237

7 1946 03.08.06 07.11.06 (z)onderdak en verplichte 
begeleiding 

230

8  1940 10.07.06 24.10.06 Zelfstandig wonen 162

9  1932 03.05.06 29.08.06 Emigratie/tot dan intern/ 
begeleid wonen 

235

10 1947 25.08.06 03.10.06 Remigratie tot dan 
ambulante begeleiding 

222

11 1955 04.05.06 24.10.06 Zelfstandig wonen 149

12  1949 17.08.06 24.04.08 Zelfstandig wonen 193

13 1965 ? 21.08.07 Woon-zorg-werkvz 131

14  1950 31.03.06 04.09.07 IBW 217

15 1955 20.02007 25.03.08 Zelfstandig wonen met 
amb. Beg. 

206

 
Cliënt 1: Alcoholverslaving, gecombineerd met psychische klachten en schulden; 
Cliënt 2: In het verleden alcoholverslaving. Herhaaldelijk uit huis gezet wegens huurschulden. 

Kan geen lange afstanden lopen; 
Cliënt 3: Dakloos sinds eind 2004, na verblijf van een half jaar in het woonhotel opnieuw dakloos. 

Schulden en soms (?) een alcoholprobleem. 
Cliënt 4: Gokverslaving en schulden. In de war, is beroofd. Huisuitzetting wegens huurschulden in 

2006. 
Cliënt 5: Verschillende episoden van dakloosheid. Gokverslaving en schulden. Schuldsanering 

stopgezet. Depressieve klachten. 
Cliënt 6: 10 jaar dakloos door huisuitzetting. Alcoholverslaving, geen geldig verblijfsdocument en 

geen ziektekostenverzekering. Is aangemeld bij nieuw op te zetten woonpension voor 
oudere dak- en thuislozen. Hulpverlening van het LdH gestaakt. 

Cliënt 7: Alcoholverslaving (ontkent). Dakloos sinds 1993. Komt afspraken niet na, vergeetachtig. 
Heeft langdurige relatie met (eveneens dakloze) vrouw zonder verblijfsstatus en heeft 
samen met haar een zoon.  
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Cliënt 8: Verschillende episoden van dakloosheid. Ernstige somatische ziekte. Moeite met 
Nederlands en schulden. 

Cliënt 9: Bejaarde man. Geen bijzondere problemen. Wil naar het buitenland vertrekken. 
Cliënt 10: Episoden van dakloosheid sinds 1995, laatste keer door uithuiszetting. Werkt aan 

definitieve terugkeer naar Marokko. Heeft somatische klachten.  
Cliënt 11: Alcoholverslaving. 6 maanden detentie. Schulden afgelost. Gedragsstoornis? 
Cliënt 12: 20 jaar dakloos i.v.m. illegale status, nu Generaal Pardon; 
Cliënt 13: Psychiatrisch patiënt zonder ziektebesef, neemt geen medicatie, psychotisch. Justitieel 

verleden. Is weggegaan uit instelling (Nieuwe Haven); 
Cliënt 14: Psychiatrische problematiek gecombineerd met alcoholverslaving; Eerder dakloos in 

2004; 
Cliënt 15: Alcoholverslaving, heeft hulpverlening afgebroken 
 
 
Cliëntprofielen15 
Je zou bovenstaande cliënten kunnen beschrijven in termen van de opgestelde cliëntprofielen, te 
weten hun huidige aansluiting bij het burgerleven op het gebied van wonen, werken, relaties, 
identiteit (variërend van zeer laag, laag tot hoog) versus de mate van hun zelfredzaamheid (laag, 
matig, hoog).  
Veel van de cliënten uit bovenstaande groep combineren een zeer lage tot lage aansluiting bij het 
burgerleven met een lage tot matige zelfredzaamheid. Het gaat veelal om langdurig thuislozen of 
geïnstitutionaliseerden (profiel 6) of om chronisch thuislozen met ernstige psychiatrische of 
verslavingsproblematiek (profiel 8).  
 
Voor beide profielen is beschreven: 

• De doelgroep  
• De vindplaats van de doelgroep; 
• De problematiek in termen van zorgzwaarte; 
• De hulpvraag/begeleiding; 
• De mogelijkheden voor doorstroom in de MO; 
• Risico’s op uitval.  

 
 

 
                                                           
15  Uit: A. Snoek, Poel, A.van der, Mheen, D.van de (2008). Ontwikkeling en toetsing van cliëntprofielen ter 

bevordering van doorstroom in de maatschappelijke opvang. Rotterdam: IVO. Onderzoek uitgevoerd in 
opdracht van het kennisprogramma Maatschappelijke Opvang van het programma Geestkracht van 
ZonMw. 
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