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COMO G4        Werkplaats MO  

                                                                                                              Den Haag, 1 december 2016  
 

Cliëntenorganisaties Maatschappelijke Opvang vragen aandacht 
voor een warme winterregeling!  
 
De Werkplaats COMO (Cliëntenorganisaties Maatschappelijke Opvang, voortgekomen uit COMO G4 
en Werkplaats MO) vraagt aandacht voor een warme winterregeling voor dak- en thuislozen.  
 
In veel steden zijn de winterregelingen weer van start gegaan voor de opvang van dak- en thuislozen 
tijdens de erge winterkoude.  Bij een bepaalde temperatuur  opent de winteropvang en kunnen 
mensen die dakloos zijn terecht in de winteropvang.  Zodra het kwik stijgt sluit de winteropvang weer.  
Dit proces van open en dicht gaan van de winteropvang kan elke winter een paar maal plaatsvinden.  
 
Al jaren vragen we vanuit het cliëntperspectief aandacht voor een warme winterregeling , met 
wisselend effect. We zien nu zelfs dat de winterregelingen en omstandigheden in sommige steden 
zelfs verslechteren. Dat terwijl het aantal daklozen in Nederland de afgelopen jaren enorm is 
toegenomen, maar liefst 74 % meer mensen zijn dakloos geraakt sinds 2009. 1 
 
Uiteraard heeft een woning de voorkeur! Maar zolang die woning er niet is dient het laatste vangnet 
zo humaan mogelijk te zijn. Dan hebben een menswaardig leven, herstel en daarmee het opbouwen 
van een prettige toekomst de meeste kans van slagen.  Winteropvang is echt alleen nodig als er echt 
niks anders is.  
 
Een doorlopende winterregeling is wat ons betreft humaner dan een temperatuur-gebonden regeling 
en een plicht voor gemeenten bovendien.  Mensen hebben het hele jaar door recht op opvang als 
men niet in staat is zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. Liever spreken we dan 
ook van doorlopende opvang in plaats van doorlopende winteropvang. Doorlopende opvang geeft 
mensen even rust in hun hectische bestaan. Even geen zorgen waar je de volgende nacht nu weer 
kunt slapen. Gelegenheid om vanuit deze basis je leven weer op de rails te krijgen en door te kunnen 
stromen naar vormen van huisvesting of Maatschappelijke Opvang met passender ondersteuning.  
 
Artikel 1.2.1 van de Wmo  
Een ingezetene van Nederland komt overeenkomstig de bepalingen van deze wet in aanmerking voor 
een maatwerkvoorziening, bestaande uit:  
c. opvang, te verstrekken door het college van de gemeente tot welke hij zich wendt, indien hij de 
thuissituatie heeft verlaten, al dan niet in verband met risico’s voor zijn veiligheid als gevolg van 
huiselijk geweld, en niet in staat is zich op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of 
met hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk te handhaven in de samenleving. 
Volgens de RIVM richtlijn hebben temperaturen rond het vriespunt al impact,  alles onder 0 graden 
                                                           
1 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/09/aantal-daklozen-in-zes-jaar-met-driekwart-toegenomen 
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heeft een grote impact op dakloze mensen. Ook andere weersomstandigheden maken het leven op 
straat erg zwaar. Denk aan: storm, regen, wind, hagel, sneeuw, niet kunnen drogen. De 
levensverwachting van daklozen is niet voor niets 15 jaar lager dat die van de gemiddelde 
Nederlander. 
 
Niet alleen vanuit humanitaire overwegingen en Wmo ligt een permanente regeling voor de hand.  
Ook het Europees comité voor de Sociale Rechten is net als wij van oordeel dat alle mensen in 
Europa recht hebben op een bed, bad, broodvoorziening.  
 
Gebruik checklist!  
Met de 10 punten op de volgende pagina kunt u nagaan of uw gemeente een humane winteropvang 
heeft. Het is geen uitputtende lijst, nog veel meer aspecten zijn voor goede opvang van belang. We 
willen u met deze lijst een aantal belangrijke zaken meegeven die wat ons betreft te weinig aandacht 
krijgen, die voor de mensen die het betreft van groot belang zijn.  

 
. 
 
Warme groet, 
 
Namens COMO G4 en Werkplaats MO (‘Werkplaats COMO’) 
 
 

 

 

COMO G4: Cliëntenorganisaties Maatschappelijke Opvang 4 grote steden (Amsterdam, Den Haag, 
Rotterdam en Utrecht) 
 

 
 
Werkplaats MO: Werkplaats Maatschappelijke Opvang, Vrouwenopvang, verslavingszorg en 
Zwerfjongeren  
       

Contact G4: Elly Burgering elly@straatconsulaat.nl 
Overige steden: Jenny de Jeu jmdejeu@gmail.com     
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Krijgt uw gemeente een warme 10 voor een humane winteropvang? 
  

1. Een doorlopende slaapplek of opvang is veel humaner dan een temperatuur-gebonden 
regeling.  
 

2. Slapen in de winterkou kan levensbedreigend en mensonterend zijn. Houd ook rekening met 
andere zware weersomstandigheden! Mensen die op straat slapen kunnen ook veel hinder 
hebben van regen, sneeuw, storm, wind en hagel bijvoorbeeld. Wanneer de kleding eenmaal 
nat is, wordt ze niet meer droog.  
 

3. Bied ruimte aan eigen oplossingen, voorkom dat oplossingen onmogelijk worden zoals ten 
gevolge van het toepassen van regelingen zoals de Kostendelersnorm.  
 

4. Betrek cliënten, ervaringsdeskundigen en cliëntvertegenwoordigers zoals cliëntenraden 
structureel bij het monitoren, evalueren en bijstellen van de winterregelingen.  
 

5. Ook overdag hebben mensen een plek nodig om naartoe te kunnen gaan, waar men welkom 
is. Niet elke stad heeft zo’n plek.  
 

6. Stop met het beboeten van buiten slapen.  
 

7. Heb bijzondere aandacht voor passende plekken voor vrouwen en gezinnen.  
 

8. Zorg dat mensen hun spullen ergens kwijt kunnen, bijvoorbeeld in speciale kluisjes.  
 

9. Bied mensen kansen en perspectief. Ook vanuit een winterregeling.  
 

10. Maak meer werk in het voorkomen van dakloosheid.  
 
 

Uiteraard zijn wij bereid om met u mee te denken hoe winteropvang humaner zou kunnen! 


