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Daklozenmonitor Fryslân 2006-2014 
Een overzicht van het aantal geregistreerde daklozen in het 

verzorgingsgebied van de centrumgemeente Leeuwarden 
 

 

 

 

Inleiding 

De Daklozenmonitor Fryslân wordt sinds 2006 

uitgevoerd door de afdeling Onderzoek en Statistiek 

van de gemeente Groningen. De monitor maakt het 
mogelijk om de daklozenpopulatie in de provincie 

Fryslân langdurig te volgen en om trend-

verschuivingen in de omvang en samenstelling van de 

populatie te signaleren.  

 
Dit vlugschrift geeft inzicht in de omvang van de 

populatie daklozen die gebruikmaken van opvang-

voorzieningen in de provincie Fryslân in de periode 

van 2006-2014. Het betreft een telling van het aantal 

daklozen voor zover deze personen als zodanig 
bekend zijn, en worden geregistreerd. 

 

Feitelijk en residentieel daklozen 

Tot de feitelijk daklozen rekenen we alle personen die 

in een kalenderjaar ten minste éénmaal gebruik 

maken van een voorziening voor kortdurend verblijf. 

Alle personen die gebruikmaken van een voorziening 
voor langdurende opvang, beschouwen we als 

residentieel daklozen. We sluiten daarmee aan bij de 

omschrijving die ook in het Stappenplan Stedelijk 

Kompas. Zie voor definities de eerder publicaties over 

de Daklozenmonitoren van O&S Groningen.  

 

 

Het aantal geregistreerde daklozen in Fryslân  
In de periode 2006-2012 is het aantal geregistreerde daklozen dat voor overnachting gebruikmaakt van opvang 

opgelopen van 744 in 2006 tot 984 in 2012; daarna neemt het aantal geregistreerde daklozen af tot 901 in 2014. 
 

Het aantal geregistreerde feitelijk daklozen neemt toe van 551 in 2006 tot 708 in 2012, en neemt daarna af tot 627 

in 2014. In dezelfde periode neemt het aantal geregistreerde residentieel daklozen toe van 257 in 2006 tot 345 in 

2012; in 2014 bedraagt het aantal geregistreerde residentieel daklozen 321. 
 

Tabel 1. De ontwikkeling van het aantal geregistreerde daklozen in het verzorgingsgebied van centrumgemeente 

Leeuwarden in de periode 2006-2014 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Feitelijk daklozen  551  595  681  623  651  687  708  697  627 

Residentieel daklozen  257  315  297  304  326  333  345  311  321 

Totaal daklozen   744  835  909  858  908  950  984  954  901 

Noot: Sommige personen maken in een kalenderjaar gebruik van meerdere opvangvoorzieningen, waardoor het totaal aantal unieke daklozen 

lager is dan de som van het aantal feitelijk en residentieel daklozen. 

 

 

Jongeren in de opvang 
In dit vlugschrift besteden we aandacht aan het aantal geregistreerde 18-22 jarige feitelijk of residentieel 

daklozen die gebruikmaken van opvangvoorzieningen in de provincie Fryslân. Deze jongeren vallen volgens de 

definitie van het ministerie van VWS onder de groep zwerfjongeren. 
 

Uit tabel 2 blijkt dat in 2014 het aantal 18-22 jarigen dat overnacht in een opvangvoorziening daalt tot 107, nadat 

in 2011 nog 122 jongeren gebruikmaakten van opvang. Het gaat vooral om feitelijk daklozen die gebruikmaken 

van de voorzieningen voor kortdurende en crisisopvang in de provincie Fryslân. 

 



Tabel 2. De ontwikkeling van het aantal geregistreerde 18-22 jarige daklozen in het verzorgingsgebied van 

centrumgemeente Leeuwarden in de periode 2006-2014 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Feitelijk 18-22 jarige daklozen  78  81  105  89  94  117  108  109  101 

Residentieel 18-22 jarige daklozen  6  10  5  1  3  5  12  6  8 

Totaal 18-22 jarige daklozen1  81  84  108  90  95  122  117  113  107 

Noot: 1 De leeftijd van de jongeren is berekend op 31 december van het betreffende jaar. Sommige jongeren maken in een jaar gebruik van 

meerdere opvangvoorzieningen, waardoor het totaal aantal unieke daklozen lager is dan de som van het aantal feitelijk en residentieel 

daklozen. 

 

 

Gebruik van opvangvoorzieningen 
Daklozen kunnen gebruikmaken van verschillende opvangvoorzieningen in de provincie Fryslân: kortdurend 

verblijf en crisisopvang (gebruikt door feitelijk daklozen) en langdurend verblijf (gebruikt door residentieel 
daklozen). De voorzieningen in de onderstaande tabel zijn onderdeel van: Limor (a); Leger des Heils (b); Zienn 

(c). Omdat sommige personen in een kalenderjaar gebruikmaken van meerdere opvangvoorzieningen, is het 

totaal aantal unieke daklozen in Tabel 1 lager dan de som van het aantal feitelijk en residentieel daklozen in 

Tabel 3. 
 

Tabel 3. Aantal personen dat gebruikmaakt van opvangvoorzieningen in het verzorgingsgebied van centrumgemeente 

Leeuwarden in de periode 2006-2014 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Feitelijk daklozen           

   Nachtopvang (De Terp) (c)  257  274  294  250  268  281  309  302  264 

   Crisisopvang Burgum1 (c)  189  183  249  210  223  217  199  196  180 

   Crisisopvang De Kei2 (a)  79  103  104  102  73  81  93  93  74 

   Crisisopvang Sneek (a)  10  12  25  45  48  62  82  92  78 

   Huis voor Jongeren (c)  40  56  48  44  43  44   41   35   41  

   Verlengd verblijf Burgum (c)  -  11  41  35  54  41  51  29  37 

Residentieel daklozen           

   Algemene Opvang (c)  157  194  154  112  130  102  101  90  93 

   Sociaal pension Bonifatiusplein3 (c)  23  19  20  21  32  30  32  38  29 

   Sociaal pension De Bel (c)  14  12  14  27  38  36  30  29  30 

   Sociaal pension Drachten4 (c)  -  -  -  64  61  52  47  31  34 

   Sociaal pension Noach (b)  24  29  22  22  21  45  54  46  45 

   Sociaal pension Sneek (c)  6  31  36  35  30  29  41  33  39 

   Zorgopvang De Marene5 (c)  42  60  63  57  61  68  65  67  61 

Noten: 1 Crisisopvang Burgum was Crisisopvang Blijenhof; 2 In 2009 zijn de Crisisopvang aan de Albert Schweitzerstraat in Leeuwarden en 

woonvoorziening Bonifatiusplein verhuisd naar het nieuwe gebouw De Kei; 3 Sociaal pension Bonifatiusplein was Sociaal pension 

Willemsstate; 4 Wonen De Terp is in juli 2012 verhuisd naar Sociaal pension Drachten; 5 De Zorgopvang is eind 2014 verhuisd naar een nieuwe 
locatie aan de J.H. Knoopstraat in Leeuwarden, en heet De Marene. 

 

Het aantal geregistreerde daklozen hangt samen met de beschikbare capaciteit, maar ook met de doorstroom 

vanuit een opvangvoorziening naar meer zelfstandige huisvesting en begeleiding. Wanneer de doorstroom 

stokt, zal het verblijf in de opvang worden verlengd en kan minder instroom plaatsvinden. Als gevolg van een 
verminderde instroom daalt het aantal geregistreerde daklozen dat we in een kalenderjaar tellen. 

 

 

Gemiddeld aantal geregistreerde daklozen per nacht 
Van elke nacht in de periode 2006-2014 kunnen we bepalen hoeveel daklozen worden opgevangen in de 

provincie Fryslân. In 2006 maken per nacht gemiddeld 302 daklozen gebruik van een Friese opvangvoorziening. 

In 2012 is het gemiddeld aantal daklozen per nacht opgelopen tot 339; in 2014 bedraagt het gemiddeld aantal 

daklozen 346 per nacht.  

 
Vooral het gemiddeld aantal feitelijk daklozen neemt toe van 114 in 2006 tot 161 per nacht in 2012; dit aantal 

loopt terug tot gemiddeld 141 feitelijk daklozen per nacht in 2014. Het gemiddeld aantal residentieel daklozen 

neemt toe van 188 in 2006 tot 207 per nacht in 2014. 
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