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Iemand kan bij meerdere in-

stanties geregistreerd zijn, of in 

hetzelfde jaar meer dan één 

keer bij dezelfde instantie op-

nieuw ingeschreven worden. De 

gegevens zijn geanonimiseerd, 

maar door elke persoon een 

unieke code te geven, voorko-

men we dubbeltellingen. 

De aantallen hebben betrekking 

op het volledige kalenderjaar 

2014. Alle personen die op enig 

moment gedurende het jaar als 

verslaafd, dak- en thuisloos, 

slachtoffer of pleger van huise-

lijk geweld waren geregistreerd, 

zijn meegeteld in het totaal, 

ook degenen die in de loop van 

het jaar weer uit de registraties 

verdwenen.  

De Flevomonitor gaat over 

geregistreerde verslaafden, 

dak- en thuislozen, 

slachtoffers en plegers van 

huiselijk geweld in de 

provincie Flevoland. De 

monitor bestaat sinds 2005. 

Elk jaar worden systematisch 

registratiegegevens van 

verschillende instanties (zoals 

opvangvoorzieningen, 

zorginstellingen en politie) 

verzameld, gekoppeld en 

geanalyseerd.  

De informatie over 2014 komt 

van 17 verschillende instanties. 

De cijfers gaan uitsluitend over 

personen die in dat kalender-

jaar geregistreerd zijn bij één of 

meer van deze instanties. Wie 

daar niet bekend is, wordt dus 

ook niet meegeteld.  

Wat is de Flevomonitor? 

Flevomonitor 2014 - overzicht 

De Flevomonitor geeft inzicht in: 

Omvang van de geregistreerde groepen ver-

slaafden, dak- en thuislozen, slachtoffers en 

plegers van huiselijk geweld, voor de provin-

cie als geheel én per gemeente 

 Profielen van de bereikte groepen 

 Trends in omvang en profiel door de 

tijd 

 Overlap in het bereik van de verschil-

lende groepen 

 In-, door- en uitstroom van groepen 

2.784 
verslaafden geregistreerd  

ling bij Tactus/Amethist bleef in 

2014 echter min of meer gelijk.  

De meeste verslaafden zijn 

mannen van autochtoon Ne-

derlandse afkomst. Alcoholver-

slaving komt nog steeds het 

vaakst voor, maar nam wel af. 

Harddrugsverslaving komt bij 

de nieuwe instroom relatief 

weinig voor, maar toch daalt 

het aantal harddrugsverslaaf-

den niet. Deze groep blijft na-

melijk lang in de hulpverlening.  

 verslaafden 

In totaal telden de registraties 

van de deelnemende instanties 

2.784 unieke verslaafden. Dat 

komt neer een daling van  

-17% ten opzichte van 2013. 

Dit lijkt echter deels een regi-

stratie-effect. 

Het Leger des Heils  kon over 

2014 geen gegevens over ver-

slaving leveren. Verslaafden bij 

Leger des Heils die niet bekend 

zijn bij andere instanties (bijv. 

Tactus/Amethist) worden in 

2014 dus niet meegeteld. GGz 

Centraal registreerde ook flink 

wat minder verslaafden. Het 

aantal verslaafden in behande-

Veel minder 

verslaafden in 

registraties 

Verslaafden 

Dak- en thuislozen 

Slachtoffers van huiselijk geweld 

Plegers van huiselijk geweld 

 

gemiddelde  

leeftijd 

allochtoon

autochtoon

Nederlands

man 

vrouw 

In dit overzicht geven we een korte samenvatting van (trends in) 

aantallen en profiel van verslaafden, dak- en thuislozen, slachtof-

fers en plegers van huiselijk geweld. Vervolgens gaan we kort in 

op verschillen tussen gemeenten en overlap tussen groepen. Tot 

slot plaatsen we de gesignaleerde trends in perspectief. 

In de hoofdstukken die hierop volgen worden meer gedetailleerde 

cijfers per groep, per gemeente en per instantie gepresenteerd. 

39

39

36

37
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Na enkele jaren van een vrij 

stabiel aantal geregistreerde 

dak- en thuislozen, was er in 

2013 een sterke stijging. Die 

leek vooral te verklaren door 

de economische crisis. In 2014 

gaat het aantal echter fors 

omlaag (-20%) en ligt het zelfs 

iets lager dan vijf jaar geleden. 

Er waren in 2014 totaal 2.425 

unieke personen geregistreerd 

als zijnde dakloos of thuisloos. 

Dat komt neer op 6,1 per 

1.000 inwoners. De daling in 

dak- en thuisloosheid is het 

grootst in Almere en Lelystad. 

 dak- en thuislozen 

 

Er worden vier subgroepen dak- 

en thuislozen onderscheiden. 

Voor het eerst worden de cijfers 

van deze subgroepen in de 

Flevomonitor in afzonderlijke 

hoofdstukken gepresenteerd.  

De daling in dak- en thuisloos-

heid geldt niet voor alle sub-

groepen. 

Flevoland telt in 2014 in totaal 

589 feitelijk daklozen (vnl. 

nachtopvang), min of meer 

hetzelfde aantal als in 2013. 

Feitelijk daklozen zijn relatief 

vaak van allochtone afkomst en 

afkomstig uit Lelystad. 

 feitelijk daklozen 

Residentieel daklozen (vnl. 

noodopvang en begeleid/

beschermd wonen) vormen met 

1.034 unieke personen de 

grootste subgroep. Hun aantal 

is nauwelijks veranderd ten 

opzichte van 2013. Een groot 

deel (851) verbleef in een voor-

ziening voor beschermd wonen. 

Hoewel deze voorzieningen 

formeel niet onder de maat-

schappelijke opvang vallen, 

wordt beschermd wonen in de 

Flevomonitor toch al sinds 2007 

tot residentiele dakloosheid 

gerekend.  

Residentieel daklozen komen 

ook relatief vaak uit Lelystad en 

de nieuwe instroom is relatief 

jong. Toch verjongt de totale 

groep residentieel daklozen niet 

omdat jongeren sneller weer 

uitstromen. 

 residentieel daklozen 

Instanties in Flevoland regi-

streerden 550 dreigend daklo-

zen (vnl. bemoeizorg en drei-

gende huisuitzetting) in 2014. 

Een daling van maar liefst -36%. 

Een groot deel van de dreigend 

daklozen van 2013 bestond uit 

cliënten met een briefadres bij 

Leger des Heils, die wel onder-

dak hadden. Het registratiesys-

teem van Leger des Heils is 

opgeschoond, waarbij inactieve 

Totaal aantal geregistreerde dak- en 

thuislozen daalt, maar aantal feitelijk en 

residentieel daklozen stabiel  

Het aantal bij politie en andere 

instanties geregistreerde 

slachtoffers van huiselijk ge-

weld en het aantal geregi-

streerde plegers volgden de 

laatste jaren vergelijkbare 

trends. In 2014 bleef het aan-

tal slachtoffers echter min of 

meer stabiel op 2.732, terwijl 

het aantal plegers met -17% 

daalde naar 889. 

De meeste slachtoffers zijn 

vrouw en de meeste plegers zijn 

man. De gemiddelde leeftijd is 

vrijwel gelijk. 

De gemeenten Noordoostpol-

der en Urk vallen op omdat 

bijna de helft van de geregi-

streerde slachtoffers daar man 

is en de gemiddelde leeftijd er 

lager ligt. 

 slachtoffers huiselijk geweld 

 plegers huiselijk geweld 

889 
plegers huiselijk geweld 

geregistreerd  

dossiers zijn verwijderd. Dit 

betrof vooral cliënten met 

briefadressen, met wie langere 

tijd geen contact meer is ge-

weest. Daardoor verdwenen in 

2014 veel dreigend daklozen uit 

de registratie. 

In tegenstelling tot de overige 

subgroepen, zijn de meeste 

dreigend daklozen vrouw. 

 dreigend daklozen 

De kleinste subgroep bestaat 

uit zwerfjongeren (vnl. nacht-

opvang en noodopvang). In 

2014 waren dat er 124, minder 

dan in 2013 (-12%). Zwerfjon-

geren zijn per definitie jonger 

dan 23 jaar en dus ook jonger 

dan de overige subgroepen. 

Over het algemeen verblijven 

ze relatief kort in de opvang. 

 zwerfjongeren 

Naast deze vier subgroepen zijn 

er 433 onbekende dak- en 

thuislozen. Dit zijn grotendeels 

mensen met een briefadres bij 

Leger des Heils, die in 2014 niet 

in de opvangvoorzieningen in 

Flevoland verbleven, maar dus 

wel in contact waren met de 

maatschappelijke opvang. Door 

de opschoning van het registra-

tiesysteem van Leger des Heils 

is het aantal onbekende dak- 

en thuislozen gehalveerd ten 

opzichte van 2013. 

Gelijk aantal slachtoffers, maar minder 

plegers van huiselijk geweld geregistreerd 

2.425 
dak- en thuislozen 

geregistreerd  

 Regiovisie Aanpak 

Huiselijk Geweld 

2.732 
slachtoffers huiselijk geweld 

geregistreerd 

 

http://www.regioplan.nl/publicaties/rapporten/regiovisie_aanpak_huiselijk_geweld_flevoland
http://www.regioplan.nl/publicaties/rapporten/regiovisie_aanpak_huiselijk_geweld_flevoland
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Verschillen tussen gemeenten 

 verslaafden  

per gemeente 

 

 dak- en thuislozen  

per gemeente 

 

 slachtoffers huiselijk geweld 

per gemeente 

 

 plegers huiselijk geweld  

per gemeente 
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In concrete aantallen heeft Al-

mere verreweg de meeste ver-

slaafden, dak- en thuislozen, 

slachtoffers en plegers van hui-

selijk geweld; ongeveer de helft 

van alle groepen komt daarvan-

daan. Maar in Almere woont 

ook bijna de helft van alle inwo-

ners van Flevoland.  

Wanneer de cijfers worden af-

gezet tegen het aantal inwo-

ners, ontstaat een wat ander 

beeld.  

Per 1.000 inwoners scoort Lely-

stad wat verslaving betreft ho-

ger dan Almere. De overige drie 

kwetsbare groepen zijn in Lely-

stad en Almere in verhouding 

met de bevolking ongeveer 

even groot. Almere is circa 

tweeënhalf keer zo groot als 

Lelystad en heeft ook tweeën-

half keer zo veel dak- en thuis-

lozen, slachtoffers en plegers 

van huiselijk geweld. 

Voor de kleinere gemeenten 

geldt over het algemeen: hoe 

groter de gemeente, hoe groter 

de kwetsbare groepen. Zowel in 

concrete aantallen als per 1.000 

inwoners. 

Uitzondering hierop is de ge-

meente Noordoostpolder, waar 

verhoudingsgewijs veel slacht-

offers van huiselijk geweld zijn 

geregistreerd. Dit zou te maken 

hebben met een grotere mel-

dingsbereidheid als gevolg van 

samenwerking en korte lijnen in 

de hulpverlening. 

 Urk 

(19.470 inwoners) 

 Zeewolde 

(21.499 inwoners) 

 Dronten 

(40.413 inwoners) 

 Noordoostpolder 

(46.356 inwoners) 

 Lelystad 

(76.142 inwoners) 

 Almere 

(196.013 inwoners) 
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Elk jaar is er een nieuwe in-

stroom van verslaafden: zij 

waren het voorgaande jaar nog 

niet (geregistreerd als) ver-

slaafd. Ook is er elk jaar uit-

stroom: zij zijn het daaropvol-

gende niet meer als verslaafde 

geregistreerd. Hetzelfde geldt 

voor dak- en thuislozen en 

slachtoffers en plegers van 

huiselijk geweld. 

Bij de verslaafden en residenti-

eel daklozen is de doorstroom 

het kleinst. Meer dan de helft 

van de verslaafden en residenti-

eel daklozen van 2014 was dat 

ook in 2013 al.  

Bij zwerfjongeren en slachtof-

fers van huiselijk geweld is de  

in- en uitstroom groot. Zij heb-

ben over het algemeen geen 

jarenlange hulpverleningscarri-

 doorstroom verslaafden 

 

 doorstroom feitelijk daklozen 

 doorstroom residentieel daklozen 

 doorstroom dreigend daklozen 

 doorstroom zwerfjongeren 

 

 doorstroom slachtoffers hg 

 doorstroom plegers hg 

22%

3%
5%

Verslaafden 

Dak- en thuislozen 

Slachtoffers hg 

Plegers hg 

behoren de meesten maar tot 

één groep. 

In onderstaande figuur staat de 

overlap schematisch weergege-

ven. De slachtoffers zijn daarbij 

buiten beschouwing gelaten 

omdat zij de minste overlap 

met andere groepen vertonen. 

Overlap tussen groepen 

54%

31%

65%

50%

25%

22%

32%

46%

69%

35%

50%

75%

78%

68%

verslaafden

feitelijk daklozen

residentieel daklozen

dreigend daklozen

zwerfjongeren

slachtoffers huiselijk geweld

plegers huiselijk geweld

reeds bekend nieuwe instroom

Instroom, uitstroom, doorstroom 

Ook onder plegers van huiselijk 

geweld komt verslaving wel 

voor (14%), maar vaker nog zijn 

zij zelf ook als slachtoffer van 

huiselijk geweld geregistreerd 

(21%). 

Er zijn ook personen die tot 

drie kwetsbare groepen beho-

ren en zelfs een enkeling die in 

alle vier de groepen valt. Toch 

Gegevens van verslaafden, dak- 

en thuislozen, slachtoffers en 

plegers van huiselijk geweld 

worden steeds afzonderlijk 

gepresenteerd, maar er is ook 

overlap tussen deze groepen. 

De grootste overlap is tussen 

verslaving en dak- en thuisloos-

heid: circa een kwart van de 

verslaafden is dak- of thuisloos, 

en andersom.  

2.048 

1.774 

716 

573 

95 

32 

46 

25%

6%
3%

3%
5%

7%

14%

9%

21%

verslaafden

dak- en thuislozen

slachtoffers hg

plegers hg

ère, maar stromen binnen een 

jaar weer uit. Het grootste deel 

van de in 2014 geregistreerde 

zwerfjongeren en slachtoffers 

van huiselijk geweld bestaat uit 

nieuwe instroom. 
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Trends in perspectief 

In de registraties van 2014 wa-

ren minder verslaafden terug te 

vinden dan in die van 2013. Dat 

had deels een technische oor-

zaak (het niet kunnen leveren 

van gegevens), maar dat alleen 

kan de daling niet verklaren. 

Tactus/Amethist registreerde in 

weliswaar 2014 evenveel ver-

slaafden als het jaar daarvoor, 

maar andere instanties lieten 

wel een afname zien. Landelijk 

signaleerde de verslavingszorg 

-2% minder hulpvragers. Een 

daling van het aantal verslaaf-

den in Flevoland is dus niet 

ondenkbaar, maar deze zal 

minder groot zijn dan de cijfers 

nu lijken uit te wijzen. 

 landelijke cijfers verslaving 

 

Ook het aantal dak- en thuislo-

zen in de registraties daalde 

tussen 2013 en 2014 en dat was 

eveneens deels te wijten aan 

een technische oorzaak. Door 

opschoning van een registratie-

systeem verdwenen vooral dak- 

en thuislozen uit de registratie 

die weliswaar stonden inge-

schreven bij de maatschappelij-

ke opvang, maar daar verder 

geen contact (meer) mee had-

den. De aantallen feitelijk en 

residentieel daklozen werden 

hierdoor niet beïnvloed en ble-

ven stabiel ten opzichte van een 

jaar geleden. Het aantal zwerf-

jongeren nam zelfs iets af. Ook 

dit is in lijn met de landelijke 

signalering dat de stijging in 

dakloosheid voorbij lijkt. 

 landelijke cijfers dakloosheid 

 

Op het gebied van huiselijk 

geweld lijken de registratiecij-

fers elkaar tegen te spreken. 

Het aantal geregistreerde ple-

gers van huiselijk geweld daal-

de, maar het aantal geregi-

streerde slachtoffers bleef sta-

biel. Desondanks lijkt huiselijk 

geweld wat af te nemen. In de 

politieregistratie werden in 

2014 namelijk minder inciden-

ten van huiselijk geweld vastge-

legd (zowel het aantal slachtof-

fers als het aantal plegers daal-

de). Dat toch het totaal aantal 

slachtoffers niet daalt, komt 

doordat BlijfGroep juist meer 

slachtoffers van huiselijk ge-

weld registreerde. Dit is waar-

schijnlijk een verlaat effect van 

de toename in huiselijk geweld 

in 2013. Tussen geweldsincident 

en instroom in de hulpverlening  

kan tijd verstrijken en vervol-

gens kan iemand voor een lan-

gere periode in de hulpverle-

ning blijven. Trends in hulpver-

leningscijfers en politiecijfers 

lopen daardoor niet synchroon. 

Mogelijk zullen de cijfers van 

BlijfGroep volgend jaar wel een 

daling laten zien. In tegenstel-

ling tot verslaving en dak- en 

thuisloosheid, zijn er geen re-

cente landelijke cijfers ter ver-

gelijking. 

 

In 2013 werd een stijging in  

dak- en thuisloosheid en huise-

lijk geweld in Flevoland gecon-

stateerd. De economische crisis 

leek daarbij een belangrijke 

verklarende factor.  

 Flevomonitor 2013 

 

In 2014 is de crisis over haar 

hoogtepunt heen. Dat is terug 

te zien in werkloosheid en fail-

lissementen in Flevoland. De 

werkloosheid daalt (nog) niet, 

maar de stijgende trend is wel 

duidelijk afgeremd; het aantal 

faillissementen is met -28% 

gedaald.  

 werkloosheid Flevoland 

 faillissementen Flevoland 

 

In grote lijnen is ook dak- en 

thuisloosheid en huiselijk ge-

weld in Flevoland over het 

hoogtepunt. Dat de economi-

sche veranderingen op zo’n 

korte termijn terug te zien zijn 

in de registraties, heeft te ma-

Stedelijk Kompas 

 

 plan van aanpak 

 uitvoeringsplan 

ken met de doorstroom. Slacht-

offers van huiselijk geweld ken-

nen over het algemeen een 

korte doorstroomtijd. Van de 

slachtoffers van 2014 was ruim 

driekwart nieuw ingestroomd, 

wat betekent dat de meesten 

binnen een jaar uit de registra-

ties verdwijnen. De door-

stroomtijd bij dak- en thuislo-

zen is over het algemeen juist 

langer dan een jaar. Maar onder 

de nieuwe dak- en thuislozen 

van 2013 werden veel ‘gewone’ 

cliënten gesignaleerd 

(waaronder mensen die hun 

koopwoning waren kwijtge-

raakt) en juist bij deze groep 

verloopt de doorstroom naar 

huisvesting vaak vlot. 

 

Omdat de cijfers van 2013 en 

2014 niet helemaal goed verge-

lijkbaar zijn, kunnen we voorals-

nog niet spreken van een over-

duidelijke dalende trend, maar 

het jaar 2014 laat in elk geval 

wel een kentering in de stijgen-

de trends zien. De situatie in 

Flevoland lijkt zich te stabilise-

ren. 

0
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2.000
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3.000
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verslaafd
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slachtoffer hg

pleger hg

http://www.sivz.nl/File/Persbericht_Kerncijfers_Verslavingszorg_2014.pdf
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bevolking/publicaties/artikelen/archief/2015/stijging-aantal-daklozen-lijkt-voorbij.htm
https://www.almere.nl/uploads/media/5.5_Flevomonitor_2013.pdf
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=82208NED&D1=12&D2=0&D3=9&D4=7-11&HD=150910-1104&HDR=G2&STB=G1,G3,T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=82243ned&D1=0&D2=0&D3=12&D4=33,50,67,84,101&HD=150910-1047&HDR=T,G1,G3&STB=G2
http://www.movisie.nl/overheidsbeleid/plan-aanpak-stedelijk-kompas-flevoland-2008-%E2%80%93-2014-evaluatie-bijstelling
http://www.movisie.nl/overheidsbeleid/stedelijk-kompas-flevoland-uitvoeringsplan-2012
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voor 2014 geen gegevens aan-

leveren over verslaving (maar er 

komen wel verslaafden). GGz 

Centraal registreerde eveneens 

veel minder verslaafden (-20%) 

omdat een groot deel is over-

gegaan naar Tactus/Amethist.  

Tactus/Amethist was in 2014 de 

grootste hulpverleningsinstan-

tie voor verslaafden in Flevo-

land. Daar bleef het aantal ge-

registreerde verslaafden vrijwel 

gelijk.  

 geregistreerde verslaafden 

Het aantal personen dat bij 

instanties in Flevoland stond 

geregistreerd als verslaafd 

nam tussen 2011 en 2013 al 

licht af, maar tussen 2013 en 

2014 gaat het fors omlaag, 

met bijna 600 (-17%). In 2014 

waren in Flevoland 2.784 

verslaafden geregistreerd, 

oftewel 7 verslaafden per 

1.000 inwoners. 

De daling is vooral een registra-

tie-effect. Het Leger des Heils 

registreerde in 2013 zelf nog 

ruim 300 verslaafden, maar kon 

Veel minder geregistreerde verslaafden 

Profiel verslaafden 

De meeste geregistreerde ver-

slaafden zijn mannen en van 

autochtoon Nederlandse af-

komst. Allochtonen zijn 

ondervertegenwoordigd bij de 

verslaafden. In de algemene 

bevolking van Flevoland is 29% 

allochtoon; bij de verslaafden is 

dat 23%. 

 allochtonen in Flevoland 

 

Iets meer dan de helft woont in 

Almere. De leeftijd loopt sterk 

uiteen, van  jeugdig tot hoog-

bejaard. De gemiddelde leeftijd 

is 39 jaar. 

Alcoholverslaving komt het 

vaakst voor, gevolgd door soft-

drugsverslaving. Ongeveer een 

kwart van de geregistreerde 

verslaafden gebruikt harddrugs 

(heroïne of cocaïne). Daarnaast 

is er een groep die verslaafd is 

aan andere middelen (bijv. 

medicijnen) of kampen met een 

gedragsverslaving (bijv. gok-

ken, gamen, eet- of seksversla-

ving). Bij ruim een derde is 

sprake van meerdere verslavin-

gen. 

 profiel verslaafden 

 
71%           29% 

Gem. 39 jaar 

Veranderingen profiel verslaafden 

Verhoudingsgewijs komen in 

2014 veel minder geregistreer-

de verslaafden van buiten 

Flevoland dan in 2013 (van 22% 

naar 5%). De verdeling naar 

geslacht en etniciteit blijft ge-

lijk. Ook de gemiddelde leeftijd 

blijft gelijk, maar in 2014 zijn 

wel iets meer verslaafden jon-

ger dan 20 jaar.  

Het aantal geregistreerde alco-

holverslaafden is afgenomen, 

maar er zijn meer verslaafden 

met andere verslavingsproble-

matiek (van 19% naar 29%).  

 profiel 2013-2014 

Flevomonitor 2014 Verslaafden  

2.784 

verslaafden 

geregistreerd 

1.349

1.088

663

816

alcohol

softdrugs

harddrugs

anders

overig

niet-westers

overig 

westers

Turks 

M arokkaans

Surinaams 

Antilliaans

Nederlands

3.224
3.561 3.439

2.784

3.372

8,3
9,1 8,7 8,5

7,0

'10 '11 '12 '13 '14

totaal aantal aantal per 1.000 inwoners

8% 23% 23% 21% 17% 8%

jonger

dan 20

20-29 30-39 40-49 50-59 60 en

ouder

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=70072ned&D1=33-50&D2=9&D3=19&STB=G1,G2,T&VW=T
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38

40

41

39

36

33

ook bekend in de verslavings-

zorg. Van de bij Kwintes geregi-

streerde verslaafden is bijvoor-

beeld driekwart (77%) elders 

bekend, voornamelijk bij GGz 

Centraal en Tactus/Amethist.  

In absolute aantallen is de over-

lap het grootst tussen GGz Cen-

traal en Kwintes (346 cliënten), 

gevolgd door GGz Centraal en 

Een groot deel van de verslaaf-

den (41%) was binnen het ka-

lenderjaar 2014 geregistreerd 

bij twee of meer instanties in 

Flevoland. 

Vier op de tien verslaafden bij 

Tactus/Amethist zijn ook be-

kend bij andere instanties 

(41%). Andersom zijn verslaaf-

den bij andere instanties vaak 

Tactus/Amethist (273 cliënten). 

Hoewel het Leger des Heils over 

2014 geen gegevens kon  ver-

strekken over verslaving, zijn 

bijna 300 cliënten van het Leger 

des Heils wel bij andere instel-

lingen geregistreerd als ver-

slaafd (18%). 

 overlap tussen instanties 

Geregistreerde aantallen verslaafden per gemeente 

Almere kent verreweg de mees-

te geregistreerde verslaafden, 

maar dat is dan ook de grootste 

gemeente in Flevoland. 

Ook afgezet tegen de gemeen-

tegrootte (per 1.000 inwoners) 

hebben grotere gemeenten 

beduidend meer verslaafden 

dan kleinere. Er is echter geen 

rechtlijnig verband. Het meest 

opvallend is het  verschil tussen 

de twee grootste gemeenten in 

Flevoland. Almere heeft onge-

veer tweeënhalf keer zoveel 

geregistreerde verslaafden (33 

jaar). Een mogelijke verklaring 

hiervoor is dat Urk relatief veel 

jongeren en jongvolwassenen 

heeft (35% is 10-30 jaar, tegen-

over 27% in de hele provincie).  

 jongeren Urk  

 

In de gemeente Urk komt ook 

harddrugsverslaving (41%) 

vaker voor dan gemiddeld; het 

Hoewel in alle gemeenten de 

meerderheid van de verslaafden 

van autochtoon Nederlandse 

afkomst is, heeft Almere relatief 

veel allochtone verslaafden 

(30%). In Lelystad is bijna één 

op de vijf allochtoon (18%) en 

in de kleinere gemeenten is dat 

ongeveer één op de tien.   

Urk valt op door de laagste 

gemiddelde leeftijd van de 

betreft hier overigens geen hele 

grote aantallen. 

 

Aantallen per gemeente: 

 Almere 

 Lelystad 

 Noordoostpolder 

 Dronten 

 Zeewolde 

 Urk 

Overlap tussen instanties 

Profiel verslaafden per gemeente 

inwoners als Lelystad en telt 

in concrete aantallen ook 

meer verslaafden, maar per 

1.000 inwoners heeft Lely-

stad veruit de meeste 

verslaafden.   

Gemiddelde leeftijd 

Urk 

Zeewolde 

Dronten 

Noordoostpolder 

Lelystad 

Almere 
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Urk
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Almere 

196.013 inwoners 

1.432 verslaafden 

7,3  

per 1.000 inwoners 

NOP 

46.356 inwoners 

178 verslaafden 

3,8 

Zeewolde 

21.499 inwoners 

57 verslaafden 

2,7 

Dronten 

40.413 inwoners 

148 verslaafden 

3,7 

Lelystad 

76.142 inwoners 

760 verslaafden 

10,0 

per 1.000 inwoners 

Urk 

19.470 inwoners 

61 verslaafden 

3,1 

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=03759ned&D1=0&D2=118-128&D3=9,945&D4=25&HD=150825-1525&HDR=T&STB=G2,G3,G1
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Een behoorlijk grote groep van 

568 verslaafden is al minimaal 

vijf jaar bekend bij de hulpver-

lening. Dat is 20% van de gere-

gistreerde verslaafden van 

2014. 

Aan de andere kant waren er de 

afgelopen jaren ook verslaafden 

die na kortere tijd, soms binnen 

een jaar, weer uitstroomden. 

Van de 3.372 verslaafden van 

2013 stroomden er 1.039 bin-

nen een jaar weer uit. Dat komt 

neer op  31%. 

Van de 2.784 geregistreerde 

verslaafden van 2014, zijn er 

1.282 dat jaar nieuw inge-

stroomd in de hulpverlening. 

Iets meer dan de helft (54%) 

was dus al bekend bij de in-

stanties. 

Instroom, doorstroom, uitstroom 

 2010 2011 2012 2013 2014   

 568 568 568 568 568   

   178 178 178 178   

     202 202 202   

       554 554   

         1.282   

 242 242 242 242     

   165 165 165     

     424 424     

       1.039     

 431 431 431       

   533 533       

     696       

 716 716         

   728         

 1.267           

  ↑ ↑ ↑ ↑   

  1.604 1.322 1.593 1.282  instroom 

  ↓  ↓  ↓  ↓    

 1.267 1.444 1.660 1.870   uitstroom 

De nieuwe instroom bestaat, 

net als de reeds bekende ver-

slaafden, vooral uit mannen, 

tussen de 20 en 60 jaar, van 

autochtoon Nederlandse af-

komst. Wel zijn de nieuwe in-

stromers gemiddeld bijna vier 

jaar jonger dan de reeds beken-

de groep. Dat betekent overi-

gens niet dat er steeds meer 

jongere verslaafden komen. De 

gemiddelde leeftijd van alle 

geregistreerde verslaafden 

bleef namelijk gelijk (zie vorige 

pagina). Dit komt doordat jon-

gere verslaafden niet alleen 

vaker instromen, maar ook 

korter in de hulpverlening blij-

ven. Ze stromen dus vaker uit.   

De nieuwe instromers zijn min-

der vaak verslaafd aan alcohol 

en vooral minder vaak verslaafd 

aan harddrugs. Met name hard-

drugsverslaafden stromen min-

der vaak in, maar blijven langer 

in de hulpverlening en stromen 

minder vaak uit.  

Nieuwe instromers zijn minder 

vaak afkomstig uit Almere, 

maar vaker uit Lelystad. Verder 

hebben de nieuwe instromers 

iets vaker schulden.  

 nieuwe instroom 

Profiel nieuwe instroom 

773
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 beschrijving geregi-

streerde verslaafden 

 bijlage onderzoeksme-

thodiek 

 bijlage instanties 

Aantal geregistreerde verslaafden 
#
 

 2010 2011 2012 2013 2014 
verschil  

2014 t.o.v. 2013 

TOTAAL 3.224 3.561 3.439 3.372 2.784 -17% 

       

BlijfGroep 0 0 0 0 0  

Centrale Toegang  - - - 146 111 -24% 

GGz Centraal * 1.642 1.819 1.645 1.279 1.019 -20% 

IrisZorg 11 9 31 41 32 -22% 

Kwintes 303 298 297 351 393 +12% 

Leger des Heils 154 260 242 313 0 -100% 

Maatschappelijke Dienstverlening 38 29 21 26 29 +12% 

MEE IJsseloevers 0 0 0 0 0  

Openbaar Ministerie 0 0 0 0 0  

Politie 0 0 0 0 0  

Tactus/Amethist 1.067 1.229 1.270 1.313 1.312 -0% 

Tikvah 14 10 8 10 11 +10% 

Vangnet & Advies 163 118 150 156 120 -23% 

De Waag 258 266 222 228 221 -2% 

Waypoint - - 35 51 35 -33% 

Zorggroep Almere 11 6 15 9 7 -22% 

Zorggroep Oude en Nieuwe Land 0 0 0 0 0  

# aantallen per instantie volgens eigen registratie van de betreffende instantie  

* voor 2010 t/m 2013 een opstelsom van GGz Centraal Meerzicht en GGz Centraal Meregaard, minus 

de overlap tussen beide instanties 
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Profiel geregistreerde verslaafden 

Geslacht   

man 1.985 71% 

vrouw 795 29% 

onbekend 4  

Leeftijd   

jonger dan 20 229 8% 

20 t/m 29 645 23% 

30 t/m 39 626 23% 

40 t/m 49 578 21% 

50 t/m 59 466 17% 

60 en ouder 231 8% 

onbekend 9  

gemiddeld  38,7 jaar 

Etniciteit   

Nederlands 2.095 77% 

Surinaams 177 7% 

Antilliaans 65 2% 

Turks 25 1% 

Marokkaans 74 3% 

overig westers 136 5% 

overig niet-westers 163 6% 

onbekend 49  

Gemeente   

Almere 1.432 52% 

Lelystad 760 27% 

Dronten 148 5% 

Noordoostpolder 178 6% 

Urk 61 2% 

Zeewolde 57 2% 

buiten Flevoland 136 5% 

Flevoland (gemeente onbekend)   

onbekend 12  

Middel   

alcohol 1.349 49% 

softdrugs 1.088 39% 

harddrugs 663 24% 

anders 816 29% 

onbekend 147 5% 

Totaal 2.784  

 beschrijving profiel 

 bijlage onderzoeksme-

thodiek 
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Veranderingen profiel geregistreerde verslaafden 

  2013  2014 verschil 

Geslacht      

man 2.434 72% 1.985 71% - 

vrouw 935 28% 795 29%  

Leeftijd      

jonger dan 20 193 6% 229 8% * 

20 t/m 29 831 25% 645 23%  

30 t/m 39 766 23% 626 23%  

40 t/m 49 697 21% 578 21%  

50 t/m 59 574 17% 466 17%  

60 en ouder 307 9% 231 8%  

gemiddeld  39,4 jaar  38,7 jaar - 

Etniciteit      

Nederlands 2.468 77% 2.095 77% - 

Surinaams/Antilliaans 312 10% 242 9%  

Turks/Marokkaans 101 3% 99 4%  

overig westers 156 5% 136 5%  

overig niet-westers 177 6% 163 6%  

Gemeente      

Almere 1.486 44% 1.432 52% * 

Lelystad 666 20% 760 27%  

kleinere gemeenten 472 14% 444 16%  

buiten Flevoland 722 22% 136 5%  

Middel      

alcohol 1.770 53% 1.349 49% * 

softdrugs 1.099 33% 1.088 39% * 

harddrugs 732 22% 663 24% * 

anders 652 19% 816 29% * 

onbekend 243 7% 147 5% * 

Financiële problematiek      

schulden 1.025 30% 343 12% * 

Totaal 3.372  2.784   

significant verschil tussen 2013 en 2014 (p < 0,05) * 

geen significant verschil tussen 2013 en 2014 - 

 beschrijving verande-

ringen profiel 

 bijlage onderzoeksme-

thodiek 
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Overlap geregistreerde verslaafden tussen instanties 

 beschrijving overlap tussen instanties    bijlage onderzoeksmethodiek     bijlage instanties 

 Bg Ct Gc Iz Kw Lh Md Mij Om Po Ta Ti Va Wa Wp Za Zo 

BlijfGroep (Bg)   4 21 0 11 7 5 1 1 17 18 0 10 5 0 2 0 

Centrale Toegang (Ct) 4   32 1 48 117 7 10 10 10 42 1 22 6 1 7 2 

GGz Centraal (Gc) 21 32   17 346 102 40 22 18 19 273 3 74 31 3 15 4 

IrisZorg (Iz) 0 1 17   4 7 1 0 0 1 13 0 0 0 0 0 0 

Kwintes (Kw) 11 48 346 4   90 14 11 9 8 158 3 45 26 1 6 3 

Leger des Heils (Lh) 7 117 102 7 90   11 9 14 16 124 4 43 28 0 11 2 

Maatschappelijke  

Dienstverlening (Md) 
5 7 40 1 14 11   1 4 5 25 2 10 7 0 0 0 

MEE IJsseloevers (Mij) 1 10 22 0 11 9 1   1 2 23 0 2 5 1 5 1 

Openbaar  

Ministerie (Om) 
1 10 18 0 9 14 4 1   30 23 0 6 22 0 1 2 

Politie (Po) 17 9 37 1 8 16 5 2 30   37 0 15 24 0 2 2 

Tactus/Amethist (Ta) 18 42 273 13 158 124 25 23 23 23   1 63 33 2 30 3 

Tikvah (Ti) 0 1 3 0 3 4 2 0 0 0 1   0 0 0 0 0 

Vangnet & Advies (Va) 10 22 74 0 45 43 10 2 6 6 63 0   5 2 8 1 

De Waag (Wa) 5 6 31 0 26 28 7 5 22 22 33 0 5   0 5 2 

Waypoint (Wp) 0 1 3 0 1 0 0 1 0 0 2 0 2 0   0 0 

Zorggroep Almere (Za) 2 7 15 0 6 11 0 5 1 1 30 0 8 5 0   0 

Zorggroep  

Oude en Nieuwe Land (Zo) 
0 2 4 0 3 2 0 1 2 2 3 0 1 2 0 0   

Contact met instantie 46 137 1.164 36 632 294 95 50 54 81 1.353 14 179 232 35 57 7 

Contact met andere  

instantie(s) 
46 128 682 29 489 294 76 50 54 81 553 9 143 114 7 52 7 

 100% 93% 59% 81% 77% 100% 80% 100% 100% 100% 41% 64% 80% 49% 20% 91% 100% 
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Profiel nieuwe instroom versus reeds bekende verslaafden 

  
reeds 

bekend 
 

nieuwe 

instroom 
verschil 

Geslacht      

man 1.085 72% 900 70% - 

vrouw 416 28% 379 30%  

Leeftijd      

jonger dan 20 67 5% 162 13% * 

20 t/m 29 319 21% 326 26%  

30 t/m 39 358 24% 268 21%  

40 t/m 49 327 22% 251 20%  

50 t/m 59 300 20% 166 13%  

60 en ouder 131 9% 100 8%  

gemiddeld  40,4 jaar  36,7 jaar * 

Etniciteit      

Nederlands 1.102 74% 993 79% * 

Surinaams/Antilliaans 142 10% 100 8%  

Turks/Marokkaans 47 3% 52 4%  

overig westers 90 6% 46 4%  

overig niet-westers 101 7% 62 5%  

Gemeente      

Almere 854 57% 578 45% * 

Lelystad 365 24% 395 31%  

kleinere gemeenten 220 15% 224 18%  

buiten Flevoland 60 4% 76 6%  

Middel      

alcohol 773 52% 576 45% * 

softdrugs 565 38% 523 41% - 

harddrugs 438 29% 225 18% * 

anders 470 31% 346 27% * 

onbekend 58 4% 89 7% * 

Financiële problematiek      

schulden 165 11% 178 14% * 

Totaal 1.502  1.282   

significant verschil tussen nieuwe instroom en reeds bekend (p < 0,05) * 

geen significant verschil tussen nieuwe instroom en reeds bekend - 

 beschrijving nieuwe 

instroom 

 bijlage onderzoeks-

methodiek 
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dak- en thuislozen, maar in 

absolute aantallen is de afname 

bij Leger des Heils het grootst 

(bijna 600 minder dan in 2013). 

Dit komt omdat het registratie-

systeem is opgeschoond: dos-

siers van inactieve cliënten (met 

wie langere tijd geen contact is 

geweest) zijn verwijderd uit het 

systeem. Dit betrof echter voor-

al briefadressen. Het aantal 

feitelijk en residentieel daklo-

zen is niet gedaald (zie volgen-

de hoofdstukken). 

 geregistreerde dak- en 

thuislozen 

Na enkele jaren van een vrij 

stabiel aantal geregistreerde 

dak- en thuislozen, was er in 

2013 een sterke stijging. Die 

leek vooral te verklaren door 

de economische crisis. In 2014 

gaat het aantal weer fors om-

laag (-20%) en ligt het zelfs 

iets lager dan vijf jaar geleden. 

Er waren in 2014 totaal 2.425 

unieke personen geregistreerd 

als zijnde dakloos of thuisloos. 

Dat komt neer op 6,1 per 

1.000 inwoners. 

De meeste deelnemende in-

stanties registreerden minder 

Aantallen geregistreerde dak- en 

thuislozen veel lager 

Profiel dak- en thuislozen 

Hoewel de groep dak- en thuis-

lozen voor het merendeel be-

staat uit autochtone Nederlan-

ders, zijn allochtonen - met 

name Surinamers, Antillianen 

en overige niet-westerse alloch-

tonen - oververtegenwoordigd 

onder de dak- en thuislozen. 

Ruim één op de drie dak- en 

thuislozen is allochtoon (38%), 

terwijl in de algemene bevol-

king van Flevoland 29% alloch-

toon is.  

 allochtonen in Flevoland 

 

Een op de drie is vrouw en de 

gemiddelde leeftijd is 39 jaar. 

 profiel dak- en thuislozen 


63%           37% 

Dak- en thuislozen 

2.425 

dak- en thuislozen 

geregistreerd  

Gem.  39 jaar 

2.543 2.500 2.553 2.425

3.021

6,6 6,4 6,5
7,6

6,1

'10 '11 '12 '13 '14

totaal aantal aantal per 1.000 inwoners

30% 23% 20% 15% 9%

3%

jonger

dan 20

20-29 30-39 40-49 50-59 60 en

ouder

589

1.034

550

124

433

feitelijk

residentieel

dreigend

zwerfjongeren

subgroep

onbekend

overig

niet-westers

overig 

westers

Turks 

M arokkaans

Surinaams 

Antilliaans

Nederlands

Subgroepen dak- en thuislozen 

Er worden vier subgroepen 

dak- en thuislozen onderschei-

den. Feitelijk daklozen (vnl. 

zwervend/nachtopvang), resi-

dentieel daklozen (vnl. noodop-

vang en begeleid/beschermd 

wonen), dreigend daklozen (vnl. 

bemoeizorg en dreigende huis-

uitzetting) en zwerfjongeren 

(jonger dan 23 jaar, vnl. nacht-

opvang en noodopvang).  

 subgroepen dak- en 

thuislozen 

Residentieel daklozen in 24-

uurs opvangvoorzieningen 

vormen met 1.034 unieke per-

sonen de grootste subgroep. 

Een groot deel daarvan (851) 

verbleef in een voorziening 

voor beschermd wonen. Ruim 

400 personen konden niet bij 

deze vier subgroepen worden 

ingedeeld. Dit betreffen gro-

tendeels briefadressen bij het 

Leger des Heils. Zij worden wel 

meegeteld met de totale groep 

dak- en thuislozen. 

 profiel dak- en thuislozen 

Flevomonitor 2014 

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=70072ned&D1=33-50&D2=9&D3=19&STB=G1,G2,T&VW=T
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Veranderingen profiel dak- en thuislozen 

Hoe groter de gemeente, hoe 

meer dak- en thuislozen, zowel 

in concrete aantallen als in rela-

tieve aantallen ten opzichte van 

de bevolking.  

Dat laatste geldt echter alleen 

voor de kleinere gemeenten. 

Wat de twee grote gemeenten 

betreft heeft Almere weliswaar 

in concrete aantallen meer dak- 

en thuislozen, maar per 1.000  

ke dak- thuislozen zijn. In de 

andere gemeenten is dat an-

dersom. 

De gemiddelde leeftijd ligt in 

Urk het laagst, mogelijk omdat 

deze gemeente een relatief 

jonge bevolking heeft (35% 10-

30-jarigen, ten opzichte van 

27% in Flevoland). 

 jongeren Urk  

Almere heeft relatief veel al-

lochtone verslaafden (48%). 

Ook in de algemene bevolking 

kent Almere meer allochtonen 

dan Flevoland als geheel (39% 

versus 29%).  

 allochtonen Almere  

 

Dronten en Zeewolde vallen op 

doordat er in deze gemeenten  

meer vrouwelijke dan mannelij-

Feitelijk daklozen komen vooral 

in Almere en Lelystad voor; in 

de kleinere gemeenten zijn hun 

aantallen gering. 

Aantallen per gemeente: 

 Almere 

 Lelystad 

 Noordoostpolder 

 Dronten 

 Zeewolde 

 Urk 

Profiel dak- en thuislozen per gemeente 

Gemiddelde leeftijd 

 

Urk 

Zeewolde 
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Noordoostpolder 
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Almere 

inwoners heeft Lelystad er 

meer. 
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Geregistreerde aantallen dak- en thuislozen per gemeente 

Wat betreft geslacht, leeftijd en 

gemeente bleef het profiel van 

de geregistreerde dak- en thuis-

lozen onveranderd ten opzichte 

van 2013. Wel zijn dak- en 

thuislozen in 2014 minder vaak 

van Surinaamse/Antilliaanse of 

overig niet-westerse afkomst en 

zijn er minder vaak schulden 

geregistreerd. 

 profiel 2013-2014 

De daling in dak– en thuisloos-

heid is vooral een daling van 

het aantal dreigend daklozen 

en het aantal dak- en thuislo-

zen waarbij de subgroep onbe-

kend is (voornamelijk brief-

adressen Leger des Heils). 

 onbekende subgroep dak- 

en thuislozen 

 

 

  

 

 

 

Zeewolde 

21.499 inwoners 

24 daklozen 

1,1 

Dronten 

40.413 inwoners 

75 daklozen 

1,9 

NOP 

46.356 inwoners 

145 daklozen 

3,1 

Urk 

19.470 inwoners 

11 daklozen 

0,6 

Almere 

196.013 inwoners 

1.213 daklozen 

6,2 

per 1.000 inwoners 
Lelystad 

76.142 inwoners 

500 daklozen 

6,6 

per 1.000 inwoners 

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=03759ned&D1=0&D2=118-128&D3=9,945&D4=26&HDR=T&STB=G2,G3,G1&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=70072ned&D1=42-50&D2=9,115&D3=19&HD=150826-1008&STB=G1,G2,T
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In de volgende hoofdstukken 

worden cijfers over de vier af-

zonderlijke subgroepen dak- en 

thuislozen gepresenteerd. 

De vier subgroepen zijn niet 

wederzijds exclusief. Binnen het 

kalenderjaar 2014 kan iemand 

eerst dreigend dakloos zijn 

geweest, vervolgens op straat 

komen te staan (feitelijk dak-

loos) en daarna in de noodop-

vang terecht zijn gekomen 

(residentieel dakloos). Vanwege 

de gehanteerde leeftijdsgrens 

bestaat er geen overlap tussen 

zwerfjongeren enerzijds (jonger 

dan 23 jaar op 1 januari 2014) 

en feitelijk en residentieel dak-

lozen anderzijds (23 jaar en 

ouder). 

 subgroepen dak- en thuislo-

zen  

In onderstaande figuur is de 

overlap tussen de vier subgroe-

pen dak- en thuislozen schema-

tisch weergegeven. 

Tussen feitelijk daklozen en 

residentieel daklozen is de 

meeste overlap: 203 unieke 

personen waren in 2014 zowel 

feitelijk als residentieel dakloos. 

Dit zijn vooral personen die in 

2014 vanuit de nachtopvang 

zijn doorgestroomd naar 24-

uurs opvangvoorzieningen.  

Tussen de dreigend daklozen 

en de overige subgroepen is 

relatief weinig overlap. De 

meeste dreigend daklozen van 

2014 zijn dat jaar dus niet hun 

woonruimte kwijt geraakt. 

Overlap tussen subgroepen 

347 

203 

16 

23 

477 

13 

111 

781 

FEITELIJK DAKLOOS 

(23 jaar en ouder) 

DREIGEND DAKLOOS 

(geen leeftijdsgrens) 

ZWERFJONGERE

(jonger dan 23 jaar) 

RESIDENTIEEL DAKLOOS 

(23 jaar en ouder) 

34 
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Aantal geregistreerde dak- en thuislozen 
#
 

 2010 2011 2012 2013 2014 
verschil  

2014 t.o.v. 2013 

TOTAAL 2.543 2.500 2.553 3.021 2.425 -20% 

       

BlijfGroep 2 0 2 10 8 -20% 

Centrale Toegang  - - - 437 398 -9% 

GGz Centraal * 21 34 41 62 28 -55% 

IrisZorg 65 54 33 51 43 -16% 

Kwintes 418 399 446 667 709 +6% 

Leger des Heils 1.692 1.652 1.868 2.138 1.547 -28% 

Maatschappelijke Dienstverlening 30 43 37 56 62 +11% 

MEE IJsseloevers 16 12 12 9 4 -56% 

Openbaar Ministerie 0 0 0 0 0  

Politie 0 0 0 0 0  

Tactus/Amethist 53 48 50 56 45 -20% 

Tikvah 21 20 22 27 30 +11% 

Vangnet & Advies 482 329 200 89 85 -4% 

De Waag 8 17 15 15 8 -47% 

Waypoint - - 0 1 1 -0% 

Zorggroep Almere 0 0 0 0 0  

Zorggroep Oude en Nieuwe Land 0 0 0 0 0  

 beschrijving geregi-

streerde dak- en thuislo-

zen 

 bijlage onderzoeksme-

thodiek 

 bijlage instanties 

# aantallen per instantie volgens eigen registratie van de betreffende instantie 

* voor 2010 t/m 2013 een opstelsom van GGz Centraal Meerzicht en GGz Centraal Meregaard, minus 

de overlap tussen beide instanties 
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Profiel geregistreerde dak- en thuislozen  

 beschrijving profiel 

 bijlage onderzoeksme-

thodiek 

Geslacht   

man 1.534 63% 

vrouw 886 37% 

onbekend 5  

Leeftijd   

jonger dan 20 78 3% 

20 t/m 29 727 30% 

30 t/m 39 562 23% 

40 t/m 49 470 20% 

50 t/m 59 370 15% 

60 en ouder 207 9% 

onbekend 11  

gemiddeld  38,6 jaar 

Etniciteit   

Nederlands 1.463 62% 

Surinaams 298 13% 

Antilliaans 137 6% 

Turks 35 2% 

Marokkaans 85 4% 

overig westers 126 5% 

overig niet-westers 214 9% 

onbekend 67  

Gemeente   

Almere 1.213 53% 

Lelystad 500 22% 

Dronten 75 3% 

Noordoostpolder 145 6% 

Urk 11 1% 

Zeewolde 24 1% 

Flevoland (gemeente onbekend) 172 8% 

buiten Flevoland 148 7% 

onbekend 137  

Subgroep   

feitelijk 589 24% 

residentieel 1.034 43% 

w.o. beschermd wonen 851 35% 

dreigend 550 23% 

zwerfjongeren 124 5% 

onbekend 433  

Totaal 2.425  
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Veranderingen profiel dak- en thuislozen 

  2013  2014 verschil 

Geslacht      

man 1.930 64% 1.534 63% - 

vrouw 1.084 36% 886 37%  

Leeftijd      

jonger dan 20 90 3% 78 3% - 

20 t/m 29 952 32% 727 30%  

30 t/m 39 703 23% 562 23%  

40 t/m 49 631 21% 470 20%  

50 t/m 59 392 13% 370 15%  

60 en ouder 240 8% 207 9%  

gemiddeld  38,1 jaar  38,6 jaar - 

Etniciteit      

Nederlands 1.446 53% 1.463 62% * 

Surinaams/Antilliaans 647 24% 435 18%  

Turks/Marokkaans 171 6% 120 5%  

overig westers 169 6% 126 5%  

overig niet-westers 316 12% 214 9%  

Gemeente      

Almere 1.699 59% 1.213 57% - 

Lelystad 684 24% 500 24%  

kleinere gemeenten 293 10% 255 12%  

buiten Flevoland 207 7% 148 7%  

Type      

feitelijk 582 19% 589 24% * 

residentieel 1.005 33% 1.034 43% * 

w.o. beschermd wonen ? ? 851 35%  

dreigend 865 29% 550 23% * 

zwerfjongeren 141 5% 124 5% - 

onbekend 875 28% 433 18% * 

Financiële problematiek      

schulden 1.440 48% 538 22% * 

Totaal 3.021  2.425   

significant verschil tussen 2013 en 2014 (p < 0,05) * 

geen significant verschil tussen 2013 en 2014 - 

 beschrijving verande-

ringen profiel 

 bijlage onderzoeks-

methodiek 
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lijk dakloos; dat komt neer op 

1,5 feitelijk daklozen per 1.000 

inwoners. 

Leger des Heils leverde voor 

2014 afzonderlijke gegevensbe-

standen van overnachtingen en 

briefadressen. Daardoor kun-

nen feitelijk daklozen beter 

worden onderscheiden en lijkt 

het aantal feitelijk daklozen bij 

deze instantie flink te zijn toe-

genomen. Het gaat hier dus 

echter om een registratie-effect 

dat bovendien geen gevolgen 

heeft  op het totaal aantal feite-

lijk daklozen in Flevoland. 

 geregistreerde feitelijk dak-

lozen 

Feitelijk daklozen (≥ 23 jaar) 

zwerven op straat of verblij-

ven in de nachtopvang.  

 feitelijk daklozen 

 

Het aantal feitelijk daklozen 

dat geregistreerd stond bij 

instanties in Flevoland daalde 

van 2010 tot 2012, maar in 

2013 verdubbelde dit aantal. 

Deze stijging gold toen voor 

alle subgroepen dak- en thuis-

lozen en werd vooral toege-

schreven aan de economische 

crisis. In 2014 bleef het aantal 

feitelijk daklozen min of meer 

stabiel. In totaal waren er 589 

unieke personen in 2014 

geregistreerd als zijnde feite-

Aantal geregistreerde feitelijk daklozen 

stabiel 


77%           23% 

Feitelijk daklozen 

589 

feitelijk 

daklozen 

Gem. 39 jaar 

0% 25% 27% 27% 17% 5%

jonger

dan 20

20-29 30-39 40-49 50-59 60 en

ouder

496
431

261

589582

1,3 1,1 0,7
1,5 1,5

'10 '11 '12 '13 '14

totaal aantal aantal per 1.000 inwoners

overig

niet-westers

overig 

westers

Turks 

M arokkaans

Surinaams 

Antilliaans

Nederlands

Profiel feitelijk daklozen 

De groep feitelijk daklozen 

bestaat grotendeels uit Neder-

landse autochtone mannen met 

een gemiddelde leeftijd van 39 

jaar.  

Het grootste deel van de feite-

lijk daklozen komt uit Almere 

en ongeveer een derde komt 

uit Lelystad. 

 profiel feitelijk daklozen 

Allochtonen, en dan met name 

Surinamers en Antillianen, zijn 

oververtegenwoordigd onder 

de feitelijk daklozen. Bijna de 

helft (45%) van de dak- en 

thuislozen is allochtoon, terwijl 

in de algemene bevolking van 

Flevoland 28% allochtoon is.  

 allochtonen in Flevoland 

Veranderingen profiel feitelijk daklozen 

Het profiel van de geregistreer-

de feitelijk daklozen bleef gro-

tendeels onveranderd ten op-

zichte van 2013. Maar er komen 

minder feitelijk daklozen uit 

Almere en er zijn minder vaak 

schulden geregistreerd (Leger 

des Heils kon over 2014 ook 

geen gegevens over schulden 

leveren). 

 profiel 2013-2014 

 

Flevomonitor 2014 

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=70072ned&D1=33-50&D2=9&D3=19&STB=G1,G2,T&VW=T
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voorbeeld ook de verslavings-

zorg. Andersom zijn bijna alle 

feitelijk daklozen in de versla-

vingszorg ook bekend bij de 

maatschappelijke opvang in 

Flevoland. 

 overlap tussen instanties 

De meeste feitelijk daklozen  

(70%) waren binnen het kalen-

derjaar 2014 geregistreerd bij 

twee of meer instanties in Fle-

voland. Veel van deze overlap is 

tussen Centrale Toegang en 

Leger des Heils. 

In totaal had driekwart van de 

feitelijk dak- en thuislozen van 

Leger des Heils in 2014 contact 

met andere instanties. Naast 

Centrale Toegang was dat bij-

Geregistreerde aantallen feitelijk daklozen per gemeente 

Almere kent de meeste feitelijk 

daklozen en Urk kent de minste 

feitelijk daklozen. In concrete 

aantallen geldt: hoe groter de 

gemeente, hoe meer feitelijk 

daklozen.  

Maar per 1.000 inwoners geldt 

dat niet altijd. Almere is twee-

ënhalf maal zo groot als Lely-

stad, maar heeft nauwelijks de 

helft meer feitelijk daklozen. Per 

1.000 inwoners is het aantal 

feitelijk daklozen in Lelystad 

bijna twee keer zo groot. 

In Dronten en Zeewolde is het 

aantal feitelijk daklozen ten 

opzichte van de bevolking ge-

lijk: Dronten is ongeveer twee 

keer zo groot en heeft ook 

ongeveer twee keer zoveel 

inwoners. Het gaat in deze 

gemeenten wel om zeer be-

perkte aantallen. 

Overlap tussen instanties 
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Almere 

196.013 inwoners 

230 feitelijk daklozen 

 1,2 

per 1.000 inwoners 

Zeewolde 

21.499 inwoners 

4 feitelijk dakl. 

0,2 

Dronten 

40.413 inwoners 

7 feitelijk dakl. 

0,2 

NOP 

46.356 inwoners 

26 feitelijk dakl. 

0.5 

Lelystad 

76.142 inwoners 

165 feitelijk daklozen 

2,2 

per 1.000 inwoners 

Urk 

19.470 inwoners 

1 feitelijk dakl. 

0,1 
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Negen feitelijk daklozen zijn in 

2014 al minimaal vijf jaar als 

zodanig bekend bij de hulpver-

lening. 

Slechts een klein deel van de 

feitelijk daklozen blijft dat dus 

voor langere tijd. In 2013 be-

stond de nieuwe instroom van 

feitelijk daklozen uit 449 unieke 

personen. Daarvan waren er 

307 in 2014 niet meer feitelijk 

dakloos en zijn dat dus korter 

dan een jaar. Dat hoeft niet te 

betekenen dat zij helemaal niet 

dak- en thuisloos meer zijn. Zij 

kunnen zijn doorgestroomd 

naar de 24-uurs opvang en in 

2014 tot de groep residentieel 

daklozen behoren. 

Instroom, doorstroom, uitstroom feitelijk daklozen 

De nieuwe instroom van feite-

lijk daklozen bestaat groten-

deels uit autochtoon Neder-

landse mannen tussen de 20 en 

60 jaar. De helft heeft schulden. 

Het profiel van de nieuwe in-

stroom komt qua geslacht, 

leeftijd, etniciteit en schuldpro-

blematiek overeen met het 

profiel van de reeds bekende 

feitelijk daklozen. De nieuwe 

instroom komt wel vaker van 

buiten Flevoland (hoewel de 

meesten uit Almere en Lelystad 

komen). 

 nieuwe instroom 

Profiel nieuwe instroom feitelijk daklozen 

 2010 2011 2012 2013 2014   

 9 9 9 9 9   

   10 10 10 10   

     20 20 20   

       142 142   

         408   

 17 17 17 17     

   22 22 22     

     55 55     

       307     

 16 16 16       

   35 35       

     77       

 128 128         

   194         

 326           

  ↑ ↑ ↑ ↑   

  261 152 449 408  instroom 

  ↓  ↓  ↓  ↓    

 326 322 128 401   uitstroom 

reeds

bekend

nieuwe

instroom

buiten Flevoland

kleinere gemeente

Lelystad

Almere
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Aantal geregistreerde feitelijk daklozen 
#
 

 2010 2011 2012 2013 2014 
verschil  

2014 t.o.v. 2013 

TOTAAL 496 431 261 582 589 +1% 

       

BlijfGroep 1 0 2 4 6 +50% 

Centrale Toegang  - - - 347 324 -13% 

GGz Centraal * 7 6 12 12 8 -33% 

IrisZorg 0 0 0 0 0  

Kwintes 1 1 2 17 17  

Leger des Heils 355 366 181 277 408 +80% 

Maatschappelijke Dienstverlening 25 31 0 0 0  

MEE IJsseloevers 0 0 0 0 1  

Openbaar Ministerie 0 0 0 0 0  

Politie 0 0 0 0 0  

Tactus/Amethist 18 15 18 20 14 -30% 

Tikvah 0 0 0 0 0  

Vangnet & Advies 133 22 55 0 0  

De Waag 1 2 2 3 8 +167% 

Waypoint - - 0 0 1 +100% 

Zorggroep Almere 0 0 0 0 0  

Zorggroep Oude en Nieuwe Land 0 0 0 0 0  

 beschrijving geregi-

streerde feitelijk daklozen 

 bijlage onderzoeksme-

thodiek 

 bijlage instanties 

# aantallen per instantie volgens eigen registratie van de betreffende instantie 

* voor 2010 t/m 2013 een opstelsom van GGz Centraal Meerzicht en GGz Centraal Meregaard, niet 

gecorrigeerd voor dubbeltellingen 
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Profiel geregistreerde feitelijk daklozen  

Geslacht   

man 452 77% 

vrouw 135 23% 

onbekend 2  

Leeftijd   

jonger dan 20   

20 t/m 29 147 25% 

30 t/m 39 156 27% 

40 t/m 49 159 27% 

50 t/m 59 99 17% 

60 en ouder 28 5% 

onbekend   

gemiddeld  39,3 jaar 

Etniciteit   

Nederlands 319 55% 

Surinaams 88 15% 

Antilliaans 34 6% 

Turks 13 2% 

Marokkaans 22 4% 

overig westers 38 7% 

overig niet-westers 69 12% 

onbekend 6  

Gemeente   

Almere 230 44% 

Lelystad 165 31% 

Dronten 7 1% 

Noordoostpolder 26 5% 

Urk 1 0% 

Zeewolde 4 1% 

Flevoland (gemeente onbekend) 55 10% 

buiten Flevoland 39 7% 

onbekend 62  

Totaal 589  

 beschrijving profiel 

 bijlage onderzoeksme-

thodiek 
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Veranderingen profiel geregistreerde feitelijk daklozen 

  2013  2014 verschil 

Geslacht      

man 431 74% 452 77% - 

vrouw 149 26% 135 23%  

Leeftijd      

jonger dan 20     - 

20 t/m 29 165 28% 147 25%  

30 t/m 39 161 28% 156 27%  

40 t/m 49 154 27% 159 27%  

50 t/m 59 77 13% 99 17%  

60 en ouder 25 4% 28 5%  

gemiddeld  38,3 jaar  39,3 jaar - 

Etniciteit      

Nederlands 284 50% 319 55% - 

Surinaams/Antilliaans 127 22% 122 21%  

Turks/Marokkaans 42 7% 35 6%  

overig westers 43 8% 38 7%  

overig niet-westers 78 14% 69 12%  

Gemeente      

Almere 336 62% 230 49% * 

Lelystad 151 28% 165 35%  

kleinere gemeenten 29 5% 38 8%  

buiten Flevoland 28 5% 39 8%  

Financiële problematiek      

schulden 407 70% 296 50% * 

Totaal 582  589   

significant verschil tussen 2013 en 2014 (p < 0,05) * 

geen significant verschil tussen 2013 en 2014 - 

 beschrijving verande-

ringen profiel 

 bijlage onderzoeksme-

thodiek 



28 Flevomonitor 2014 

Overlap geregistreerde feitelijk daklozen tussen instanties 

 beschrijving overlap tussen instanties    bijlage onderzoeksmethodiek     bijlage instanties 

 Bg Ct Gc Iz Kw Lh Md Mij Om Po Ta Ti Va Wa Wp Za Zo 

BlijfGroep (Bg)   9 4 1 4 13 4 1 3 7 2 0 2 0 0 6 0 

Centrale Toegang (Ct) 9   48 11 57 270 14 19 14 14 39 2 32 4 0 25 5 

GGz Centraal (Gc) 4 48   2 44 80 12 4 1 1 18 1 21 2 0 1 1 

IrisZorg (Iz) 1 11 2   0 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Kwintes (Kw) 4 57 44 0   71 6 7 2 0 17 0 13 1 0 3 3 

Leger des Heils (Lh) 13 270 80 4 71   39 22 17 15 61 6 44 6 0 25 5 

Maatschappelijke  

Dienstverlening (Md) 
4 14 12 1 6 39   1 3 5 2 0 7 1 0 1 0 

MEE IJsseloevers (Mij) 1 19 4 1 7 22 1   1 0 5 1 2 0 0 2 0 

Openbaar  

Ministerie (Om) 
3 14 1 1 2 17 3 1   5 3 0 2 1 0 0 0 

Politie (Po) 7 12 7 1 0 15 5 0 5   3 0 6 1 0 3 1 

Tactus/Amethist (Ta) 2 39 18 0 17 61 2 5 3 3   0 12 1 0 2 0 

Tikvah (Ti) 0 2 1 0 0 6 0 1 0 0 0   0 0 0 0 0 

Vangnet & Advies (Va) 2 32 21 0 13 44 7 2 2 2 12 0   0 0 4 3 

De Waag (Wa) 0 4 2 0 1 6 1 0 1 1 1 0 0   0 0 0 

Waypoint (Wp) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 

Zorggroep Almere (Za) 6 25 1 0 3 25 1 2 0 0 2 0 4 0 0   0 

Zorggroep  

Oude en Nieuwe Land (Zo) 
0 5 1 0 3 5 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0   

Contact met instantie 22 324 94 12 92 510 42 27 18 18 72 6 46 8 0 30 6 

Contact met andere  

instantie(s) 
18 297 91 12 90 375 42 27 18 18 67 6 46 8 0 30 6 

 82% 92% 97% 100% 98% 74% 100% 100% 100% 100% 93% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 
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Profiel nieuwe instroom versus reeds bekende feitelijk daklozen 

  
reeds  

bekend 
 

nieuwe 

instroom 
verschil 

Geslacht      

man 142 79% 310 76% - 

vrouw 39 22% 96 24%  

Leeftijd      

jonger dan 20     - 

20 t/m 29 42 23% 105 26%  

30 t/m 39 57 32% 99 24%  

40 t/m 49 44 24% 115 28%  

50 t/m 59 31 17% 68 17%  

60 en ouder 7 4% 21 5%  

gemiddeld  39,0 jaar  39,5 jaar - 

Etniciteit      

Nederlands 96 53% 223 56% - 

Surinaams/Antilliaans 41 23% 81 20%  

Turks/Marokkaans 7 4% 28 7%  

overig westers 13 7% 25 6%  

overig niet-westers 24 13% 45 11%  

Gemeente      

Almere 84 56% 146 45% * 

Lelystad 49 33% 116 36%  

kleinere gemeenten 12 8% 26 8%  

buiten Flevoland 5 3% 34 11%  

Financiële problematiek      

schulden 93 51% 203 50% - 

Totaal 181  408   

significant verschil tussen nieuwe instroom en reeds bekend (p < 0,05) * 

geen significant verschil tussen nieuwe instroom en reeds bekend - 

 beschrijving nieuwe 

instroom 

 bijlage onderzoeksme-

thodiek 
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De grootste instanties (Kwintes 

en Leger des Heils) registreer-

den iets meer residentieel dak-

lozen; de kleinere instanties 

(IrisZorg en Tikvah) even veel of 

iets minder. 

 geregistreerde residentieel 

daklozen 

 

Hoewel beschermd wonen for-

meel niet onder de maatschap-

pelijke opvang valt, worden 

cliënten van deze voorzienin-

gen in de Flevomonitor toch al 

sinds 2007 tot de residentieel 

daklozen gerekend. In 2014 

ging het om 851 unieke perso-

nen. 

Residentieel daklozen (≥ 23 

jaar) verblijven in 24-uurs 

opvangvoorzieningen 

(noodopvang, begeleid wonen 

of beschermd wonen). 

 residentieel daklozen 

 

Het aantal residentieel daklo-

zen nam de afgelopen jaren 

gestaag toe, maar in 2014 lijkt 

dit zich te stabiliseren. In 2014 

waren 1.034 unieke personen 

geregistreerd als zijnde resi-

dentieel dakloos, wat neer-

komt op 2,6 residentieel dak-

lozen per 1.000 inwoners en 

een stijging +3% ten opzichte 

van 2013. 

Aantal geregistreerde 

residentieel daklozen stabiliseert 

Profiel residentieel daklozen 

De groep residentieel daklozen 

bestaat voor ruim een derde uit 

vrouwen en ruim een derde is 

van niet-Nederlandse afkomst. 

Ten opzichte van de algemene 

bevolking van Flevoland zijn 

met name Surinamers en Antil-

lianen oververtegenwoordigd 

onder de residentieel daklozen. 

 allochtonen in Flevoland 

 

 

De gemiddelde leeftijd is 40 

jaar. Ongeveer de helft is af-

komstig uit Almere. 

 profiel residentieel daklozen 

 

Vergeleken met de feitelijk 

daklozen zijn de residentieel 

daklozen iets vaker vrouw en 

van autochtoon Nederlandse 

afkomst. 


65%           35% 

Veranderingen profiel residentieel daklozen 

In 2014 zijn veel minder vaak 

schulden geregistreerd bij de 

residentieel daklozen dan in 

2013 (62% versus 22%). Dit 

komt waarschijnlijk omdat Le-

ger des Heils over 2014 geen 

gegevens over schulden kon 

leveren.  

 profiel 2013-2014 

 

Residentieel daklozen 

1.034 

residentieel 

daklozen 

Gem. 40 jaar 

0% 28% 25% 21% 18% 8%

jonger

dan 20

20-29 30-39 40-49 50-59 60 en

ouder

overig

niet-westers

overig 

westers

Turks 

M arokkaans

Surinaams 

Antilliaans

Nederlands

677

827 832

1.0341.005

1,7
2,1 2,1 2,5 2,6

'10 '11 '12 '13 '14

totaal aantal aantal per 1.000 inwoners
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http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=70072ned&D1=33-50&D2=9&D3=19&STB=G1,G2,T&VW=T
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gang was dat vaak GGz Centraal 

en Tactus/Amethist.  

 overlap tussen instanties 

Een groot deel van de residenti-

eel daklozen (60%) was binnen 

het kalenderjaar 2014 geregi-

streerd bij twee of meer instan-

ties in Flevoland.  

Van de residentieel daklozen bij 

Kwintes was 70% ook bekend 

bij andere instanties, waaronder 

voornamelijk GGz Centraal. Van 

de residentieel daklozen bij 

Leger des Heils was 59% elders 

bekend, naast Centrale Toe-

Geregistreerde aantallen residentieel daklozen per gemeente 

Hoe groter de gemeente, hoe 

meer residentieel daklozen. Dit 

geldt qua concrete aantallen en 

meestal ook qua relatieve aan-

tallen ten opzichte van de be-

volking. 

Dronten is bijvoorbeeld twee 

keer zo groot als Zeewolde, 

maar heeft bijna drie keer zo 

veel residentieel daklozen. Zo-

wel in concrete aantallen als per 

1.000 inwoners scoort Dronten 

dus hoger dan Zeewolde. 

Bij de vergelijking tussen Alme-

re en Lelystad is dat niet zo. 

Almere heeft in concrete aantal-

len de meeste residentieel dak-

lozen, maar per 1.000 inwoners 

heeft Lelystad de meeste resi-

dentieel daklozen. 

Overlap tussen instanties 

 

 

 

 

  

 

 Urk 

19.470 inwoners 

3 resid. dakl. 

0,2 

Almere 

196.013 inwoners 

488 residentieel daklozen 

 2,5 

per 1.000 inwoners 

Dronten 

40.413 inwoners 

36 resident. dakl. 

0,9 

NOP 

46.356 inwoners 

84 resident. dakl. 

1,8 

Lelystad 

76.142 inwoners 

236 residentieel dakl. 

3,1 

per 1.000 inwoners 

Zeewolde 

21.499 inwoners 

13 resid. dakl. 

0,6 
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Ongeveer een vijfde (18%) van 

de residentieel daklozen van 

2014 is al minimaal vijf jaar 

bekend bij de hulpverlening. 

Dat kan betekenen dat zij al vijf 

jaar in dezelfde voorziening 

verblijven, maar dat hoeft niet. 

Het is ook mogelijk dat zij bij-

voorbeeld van noodopvang, via 

beschermd wonen, naar bege-

leid wonen zijn doorgestroomd. 

Ongeveer een derde (35%) van 

de residentieel daklozen van 

2014 was in 2013 nog niet gere-

gistreerd als residentieel dak-

loos en is dus nieuw inge-

stroomd. 

Een groot deel van de residenti-

eel daklozen verblijft dus voor 

langere tijd in de opvang, maar 

er zijn er ook die binnen een 

kalenderjaar weer uitstromen. 

Van de 1.005 geregistreerde 

residentieel daklozen van 2013, 

waren er 166 (17%) dat jaar 

nieuw ingestroomd én ook 

binnen een jaar weer uitge-

stroomd. 

In 2012 was de uitstroom op-

vallend laag ten opzichte van 

andere jaren. 

Instroom, doorstroom, uitstroom residentieel daklozen 

Het belangrijkste verschil tus-

sen de nieuwe instroom en 

reeds bekende residentieel 

daklozen is de leeftijd: de nieu-

we instroom is gemiddeld bijna 

vijf jaar jonger. Toch verjongt 

de totale groep residentieel 

daklozen niet omdat jongeren 

ook relatief vaak weer uitstro-

men. 

Verhoudingsgewijs is de nieuwe 

instroom ook vaker dan de 

bekende residentieel daklozen 

van allochtone afkomst, komt 

vaker van buiten Flevoland en 

heeft vaker schulden.  

 nieuwe instroom  

Profiel nieuwe instroom residentieel daklozen 

 2010 2011 2012 2013 2014   

 189 189 189 189 189   

   100 100 100 100   

     145 145 145   

       240 240   

         360   

 34 34 34 34     

   39 39 39     

     92 92     

       166     

 57 57 57       

   58 58       

     118       

 125 125         

   225         

 272           

  ↑ ↑ ↑ ↑   

  422 355 406 360  instroom 

  ↓  ↓  ↓  ↓    

 272 350 233 331   uitstroom 

reeds

bekend

nieuwe

instroom

allochtoon

autochtoon
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Aantal geregistreerde residentieel daklozen 
#
 

 2010 2011 2012 2013 2014 
verschil  

2014 t.o.v. 2013 

TOTAAL 677 827 832 1.005 1.034 +3% 

       

BlijfGroep 0 0 0 6 0 -100% 

Centrale Toegang  - - - 0 0  

GGz Centraal * 17 27 20 36 18 -50% 

IrisZorg 50 45 32 47 40 -15% 

Kwintes 262 292 328 384 410 +7% 

Leger des Heils 314 438 428 518 550 +6% 

Maatschappelijke Dienstverlening 0 0 0 0 0  

MEE IJsseloevers 16 12 12 8 3 -63% 

Openbaar Ministerie 0 0 0 0 0  

Politie 0 0 0 0 0  

Tactus/Amethist 26 30 31 31 28 -10% 

Tikvah 16 16 16 21 21 -0% 

Vangnet & Advies 0 0 0 0 0  

De Waag 5 9 8 11 6 -45% 

Waypoint - - 0 0 0  

Zorggroep Almere 0 0 0 0 0  

Zorggroep Oude en Nieuwe Land 0 0 0 0 0  

 beschrijving geregi-

streerde residentieel 

daklozen 

 bijlage onderzoeksme-

thodiek 

 bijlage instanties 

# aantallen per instantie volgens eigen registratie van de betreffende instantie 

* voor 2010 t/m 2013 een opstelsom van GGz Centraal Meerzicht en GGz Centraal Meregaard, niet 

gecorrigeerd voor dubbeltellingen 
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Profiel geregistreerde residentieel daklozen  

Geslacht   

man 673 65% 

vrouw 361 35% 

onbekend   

Leeftijd   

jonger dan 20   

20 t/m 29 293 28% 

30 t/m 39 258 25% 

40 t/m 49 216 21% 

50 t/m 59 181 18% 

60 en ouder 86 8% 

onbekend   

gemiddeld  40,0 jaar 

Etniciteit   

Nederlands 657 64% 

Surinaams 124 12% 

Antilliaans 53 5% 

Turks 14 1% 

Marokkaans 35 3% 

overig westers 59 6% 

overig niet-westers 80 8% 

onbekend 12  

Gemeente   

Almere 488 48% 

Lelystad 236 23% 

Dronten 36 4% 

Noordoostpolder 84 8% 

Urk 3 0% 

Zeewolde 13 1% 

Flevoland (gemeente onbekend) 85 8% 

buiten Flevoland 66 7% 

onbekend 23  

Totaal 1.034  

 beschrijving profiel 

 bijlage onderzoeksme-

thodiek 
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Veranderingen profiel geregistreerde residentieel daklozen 

  2013  2014 verschil 

Geslacht      

man 627 62% 673 65% - 

vrouw 378 38% 361 35%  

Leeftijd      

jonger dan 20     - 

20 t/m 29 292 29% 293 28%  

30 t/m 39 242 24% 258 25%  

40 t/m 49 217 22% 216 21%  

50 t/m 59 156 16% 181 18%  

60 en ouder 98 10% 86 8%  

gemiddeld  40,2 jaar  40,0 jaar - 

Etniciteit      

Nederlands 545 61% 657 64% - 

Surinaams/Antilliaans 173 19% 177 17%  

Turks/Marokkaans 56 6% 49 5%  

overig westers 51 6% 59 6%  

overig niet-westers 76 8% 80 8%  

Gemeente      

Almere 469 48% 488 53% - 

Lelystad 293 30% 236 26%  

kleinere gemeenten 160 16% 136 15%  

buiten Flevoland 64 7% 66 7%  

Financiële problematiek      

schulden 626 62% 231 22% * 

Totaal 1.005  1.034   

significant verschil tussen 2013 en 2014 (p < 0,05) * 

geen significant verschil tussen 2013 en 2014 - 

 beschrijving verande-

ringen profiel 

 bijlage onderzoeksme-

thodiek 
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Overlap geregistreerde residentieel daklozen tussen instanties 

 beschrijving overlap tussen instanties    bijlage onderzoeksmethodiek     bijlage instanties 

 Bg Ct Gc Iz Kw Lh Md Mij Om Po Ta Ti Va Wa Wp Za Zo 

BlijfGroep (Bg)   2 4 1 5 14 1 1 1 6 3 1 3 1 0 1 0 

Centrale Toegang (Ct) 2   25 11 40 135 5 13 10 10 30 2 14 4 0 9 3 

GGz Centraal (Gc) 4 25   14 245 85 8 7 0 0 50 4 14 8 0 2 2 

IrisZorg (Iz) 1 11 14   6 8 1 1 1 2 10 0 0 0 0 0 0 

Kwintes (Kw) 5 40 245 6   77 7 13 2 3 64 2 15 8 0 3 5 

Leger des Heils (Lh) 14 135 85 8 77   20 18 17 21 83 8 51 25 0 22 4 

Maatschappelijke  

Dienstverlening (Md) 
1 5 8 1 7 20   1 1 1 0 1 4 1 0 0 0 

MEE IJsseloevers (Mij) 1 13 7 1 13 18 1   0 0 6 2 2 0 0 1 0 

Openbaar  

Ministerie (Om) 
1 10 0 1 2 17 1 0   6 2 0 2 2 0 1 0 

Politie (Po) 6 2 4 2 3 21 1 0 6   1 0 4 2 0 2 1 

Tactus/Amethist (Ta) 3 30 50 10 64 83 0 6 2 2   1 9 5 0 3 0 

Tikvah (Ti) 1 2 4 0 2 8 1 2 0 0 1   0 0 0 0 0 

Vangnet & Advies (Va) 3 14 14 0 15 51 4 2 2 2 9 0   2 0 2 2 

De Waag (Wa) 1 4 8 0 8 25 1 0 2 2 5 0 2   0 1 1 

Waypoint (Wp) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 

Zorggroep Almere (Za) 1 9 2 0 3 22 0 1 1 1 3 0 2 1 0   0 

Zorggroep  

Oude en Nieuwe Land (Zo) 
0 3 2 0 5 4 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0   

Contact met instantie 19 155 315 40 463 592 25 31 18 24 141 22 53 34 0 23 7 

Contact met andere  

instantie(s) 
19 155 308 32 325 351 25 30 18 24 138 13 53 33 0 23 7 

 100% 100% 98% 80% 70% 59% 100% 97% 100% 100% 98% 59% 100% 97% 0% 100% 100% 
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Profiel nieuwe instroom versus reeds bekende residentieel daklozen 

  
reeds  

bekend 
 

nieuwe  

instroom 
verschil 

Geslacht      

man 429 64% 244 68% - 

vrouw 245 36% 116 32%  

Leeftijd      

jonger dan 20     * 

20 t/m 29 159 24% 134 37%  

30 t/m 39 169 25% 89 25%  

40 t/m 49 146 22% 70 19%  

50 t/m 59 133 20% 48 13%  

60 en ouder 67 10% 19 5%  

gemiddeld  41,6 jaar  36,9 jaar * 

Etniciteit      

Nederlands 451 68% 206 58% * 

Surinaams/Antilliaans 105 16% 72 20%  

Turks/Marokkaans 36 5% 13 4%  

overig westers 38 6% 21 6%  

overig niet-westers 38 6% 42 12%  

Gemeente      

Almere 316 53% 172 53% * 

Lelystad 166 28% 70 22%  

kleinere gemeenten 90 15% 46 14%  

buiten Flevoland 29 5% 37 11%  

Financiële problematiek      

schulden 81 12% 150 42% * 

Totaal 674  360   

significant verschil tussen nieuwe instroom en reeds bekend (p < 0,05) * 

geen significant verschil tussen nieuwe instroom en reeds bekend - 

 beschrijving nieuwe 

instroom 

 bijlage onderzoeksme-

thodiek 
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Een groot deel van de dreigend 

daklozen van 2013 bestond uit 

cliënten met een briefadres bij 

Leger des Heils, die wel onder-

dak hadden. Het registratiesys-

teem van Leger des Heils is 

opgeschoond, waarbij inactieve 

dossiers zijn verwijderd. Dit 

betrof vooral cliënten met 

briefadressen, waar langere tijd 

geen contact meer mee is ge-

weest. Daardoor verdwenen 

veel dreigend daklozen uit de 

registratie. 

 geregistreerde dreigend 

daklozen 

 

Dreigend daklozen wonen 

(nog) min of meer zelfstandig, 

maar bemoeizorg of ambulan-

te begeleiding is noodzakelijk 

of huisuitzetting dreigt.  

 dreigend daklozen 

 

Na enkele jaren van (lichte) 

stijging van het aantal bij in-

stanties in Flevoland bekende 

dreigend daklozen, gaat het 

aantal in 2014 fors omlaag  

(-38%). In totaal waren er 550 

geregistreerde dreigend dak-

lozen in 2014. Dat komt neer 

op 1,4 dreigend daklozen per 

1.000 inwoners. 

Forse daling geregistreerde  

dreigend daklozen 


43%           57% 

Dreigend daklozen 

550 

dreigend 

daklozen 

Gem. 36 jaar 

7% 33% 25% 15% 12% 8%

jonger

dan 20

20-29 30-39 40-49 50-59 60 en

ouder

overig

niet-westers

overig 

westers

Turks 

M arokkaans

Surinaams 

Antilliaans

Nederlands

609 642
695

550

865

1,6 1,6 1,8 2,2
1,4

'10 '11 '12 '13 '14

totaal aantal aantal per 1.000 inwoners

Profiel dreigend daklozen 

De groep dreigend daklozen 

bestaat - in tegenstelling tot de 

andere subgroepen dak- en 

thuislozen - grotendeels uit 

vrouwen.  De gemiddelde leef-

tijd is 36 jaar en 60% komt uit 

Almere. 

 profiel dreigend daklozen 

 

Wat betreft het aandeel alloch-

tonen (30%) vormt de groep 

dreigend daklozen een afspie-

geling van de algemene bevol-

king, waar 28% van allochtone 

afkomst is. 

 allochtonen in Flevoland 

Veranderingen profiel dreigend daklozen 

Dreigend daklozen in 2014 

hebben een verschillend profiel 

van dreigend daklozen in 2013. 

Er zijn verhoudingsgewijs meer 

vrouwen, de gemiddelde leef-

tijd ligt lager, ze zijn vaker au-

tochtoon Nederlands en er zijn 

minder vaak schulden geregi-

streerd. Dat laatste is overigens 

deels te wijten aan het feit dat 

Leger des Heils over 2014 geen 

gegevens over schulden kon 

leveren. 

 profiel 2013-2014 

 

Flevomonitor 2014 

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=70072ned&D1=33-50&D2=9&D3=19&STB=G1,G2,T&VW=T
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De helft van de dreigend daklo-

zen was binnen het kalenderjaar 

2014 bekend bij meerdere in-

stanties in Flevoland. Veel drei-

gend daklozen hadden (ook) 

contact met geestelijke gezond-

heidszorg en verslavingszorg. 

 overlap tussen instanties 

Geregistreerde aantallen dreigend daklozen per gemeente 

De meeste dreigend daklozen 

komen uit Almere. Niet alleen in 

concrete aantallen, maar ook in 

relatieve aantallen telt Almere 

de meeste dreigend daklozen. 

Bij feitelijk en residentieel dak-

lozen scoorde Lelystad de 

hoogste relatieve aantallen, 

maar voor deze subgroep van 

dreigend daklozen geldt dat dus 

niet. 

Afgezet tegen het aantal inwo-

ners, telt Urk relatief meer drei-

gend daklozen dan Zeewolde. 

De aantallen zijn echter zeer 

klein; wanneer Urk één dreigend 

dakloze minder zou tellen, dan 

was het aantal naar inwonertal 

in beide gemeenten gelijk. 

Overlap tussen instanties 
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Almere 

196.013 inwoners 

319 dreigend daklozen 

 1,6 

per 1.000 inwoners 

Zeewolde 

21.499 inwoners 

22 dreigend dakl. 

0,3 

Dronten 

40.413 inwoners 

19 dreigend dakl. 

0,5 

NOP 

46.356 inwoners 

41 dreigend dakl. 

0,9 

Lelystad 

76.142 inwoners 

98 dreigend daklozen 

1,3 

per 1.000 inwoners 

Urk 

19.470 inwoners 

7 dreigend dakl. 

0,4 
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Dreigend daklozen zijn dat 

meestal niet meerdere jaren 

achtereen. De helft van de drei-

gend daklozen van 2014 was in 

2013 al als zodanig bekend in 

bij de instanties in Flevoland, 

maar relatief weinig waren al 

vóór 2013 bekend.  

Van de 865 geregistreerde dak- 

en thuislozen van 2013, waren 

er 365 (42%) dat jaar nieuw 

ingestroomd én ook binnen een 

jaar weer uitgestroomd.  

De uitstromers van 2013 zijn in 

2014 niet meer geregistreerd 

als dreigend dakloos. Dit kan 

betekenen dat zij in 2014 in de 

opvang terecht zijn gekomen  

en daarmee tot de groep feite-

lijk of residentieel daklozen 

behoren, of dat hun situatie is 

verbetert en de dreiging is ge-

weken. 

Instroom, doorstroom, uitstroom dreigend daklozen 

De nieuwe instroom van drei-

gend daklozen komt groten-

deels overeen met de reeds 

bekende dreigend daklozen.  

Het enige verschil is dat de 

nieuwe instroom minder vaak 

afkomstig is uit Almere en va-

ker uit Lelystad.  

 nieuwe instroom  

Profiel nieuwe instroom dreigend daklozen 

 2010 2011 2012 2013 2014   

 22 22 22 22 22   

   31 31 31 31   

     67 67 67   

       156 156   

         274   

 26 26 26 26     

   36 36 36     

     162 162     

       365     

 32 32 32       

   99 99       

     220       

 103 103         

   293         

 426           

  ↑ ↑ ↑ ↑   

  459 449 521 274  instroom 

  ↓  ↓  ↓  ↓    

 426 396 351 589   uitstroom 

reeds

bekend

nieuwe

instroom

buiten Flevoland

kleinere gemeente

Lelystad

Almere
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Aantal geregistreerde dreigend daklozen 
#
 

 2010 2011 2012 2013 2014 
verschil  

2014 t.o.v. 2013 

TOTAAL 609 642 695 865 550 -38% 

       

BlijfGroep 0 0 0 0 0  

Centrale Toegang  - - - 0 0  

GGz Centraal *  0 0 0 0  

IrisZorg 0 0 0 0 0  

Kwintes 70 103 118 215 259 +20% 

Leger des Heils 233 251 446 582 205 -65% 

Maatschappelijke Dienstverlening 0 0 0 0 0  

MEE IJsseloevers 0 0 0 0 0  

Openbaar Ministerie 0 0 0 0 0  

Politie 0 0 0 0 0  

Tactus/Amethist 0 0 0 0 0  

Tikvah 5 4 6 6 9 +50% 

Vangnet & Advies 315 301 141 89 85 -4% 

De Waag 0 0 0 0 0  

Waypoint - - 0 1 0 -100% 

Zorggroep Almere 0 0 0 0 0  

Zorggroep Oude en Nieuwe Land 0 0 0 0 0  

 beschrijving geregi-

streerde dreigend daklo-

zen 

 bijlage onderzoeksme-

thodiek 

 bijlage instanties 

# aantallen per instantie volgens eigen registratie van de betreffende instantie 

* voor 2010 t/m 2013 een opstelsom van GGz Centraal Meerzicht en GGz Centraal Meregaard, niet 

gecorrigeerd voor dubbeltellingen 
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Profiel geregistreerde dreigend daklozen  

Geslacht   

man 235 43% 

vrouw 315 57% 

onbekend   

Leeftijd   

jonger dan 20 38 7% 

20 t/m 29 181 33% 

30 t/m 39 139 25% 

40 t/m 49 84 15% 

50 t/m 59 63 12% 

60 en ouder 44 8% 

onbekend 1  

gemiddeld  36,1 jaar 

Etniciteit   

Nederlands 352 70% 

Surinaams 52 10% 

Antilliaans 23 5% 

Turks 7 1% 

Marokkaans 7 1% 

overig westers 18 4% 

overig niet-westers 45 9% 

onbekend 46  

Gemeente   

Almere 319 60% 

Lelystad 98 18% 

Dronten 19 4% 

Noordoostpolder 41 8% 

Urk 7 1% 

Zeewolde 6 1% 

Flevoland (gemeente onbekend) 20 4% 

buiten Flevoland 22 4% 

onbekend 18  

Totaal 550  

 beschrijving profiel 

 bijlage onderzoeksme-

thodiek 
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Veranderingen profiel geregistreerde dreigend daklozen 

  2013  2014 verschil 

Geslacht      

man 434 50% 235 43% * 

vrouw 431 50% 315 57%  

Leeftijd      

jonger dan 20 43 5% 38 7% * 

20 t/m 29 248 29% 181 33%  

30 t/m 39 202 23% 139 25%  

40 t/m 49 165 19% 84 15%  

50 t/m 59 88 10% 63 12%  

60 en ouder 116 14% 44 8%  

gemiddeld  39,4 jaar  36,1 jaar * 

Etniciteit      

Nederlands 371 51% 352 70% * 

Surinaams/Antilliaans 177 24% 75 15%  

Turks/Marokkaans 29 4% 14 3%  

overig westers 55 8% 18 4%  

overig niet-westers 97 13% 45 9%  

Gemeente      

Almere 573 67% 319 62% - 

Lelystad 136 16% 98 19%  

kleinere gemeenten 113 13% 73 14%  

buiten Flevoland 29 3% 22 4%  

Financiële problematiek      

schulden 613 71% 99 18% * 

Totaal 865  550   

significant verschil tussen 2013 en 2014 (p < 0,05) * 

geen significant verschil tussen 2013 en 2014 - 

 beschrijving verande-

ringen profiel 

 bijlage onderzoeksme-

thodiek 
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Overlap geregistreerde dreigend daklozen tussen instanties 

 beschrijving overlap tussen instanties    bijlage onderzoeksmethodiek     bijlage instanties 

 Bg Ct Gc Iz Kw Lh Md Mij Om Po Ta Ti Va Wa Wp Za Zo 

BlijfGroep (Bg)   0 4 0 6 19 4 1 1 10 1 1 8 1 0 3 0 

Centrale Toegang (Ct) 0   11 0 30 29 4 0 2 2 4 1 9 1 1 4 1 

GGz Centraal (Gc) 4 11   0 58 40 8 4 1 1 13 1 33 0 0 3 0 

IrisZorg (Iz) 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kwintes (Kw) 6 30 58 0   44 12 8 3 6 23 0 46 7 1 8 2 

Leger des Heils (Lh) 19 29 40 0 44   11 9 5 18 8 3 35 9 0 23 1 

Maatschappelijke  

Dienstverlening (Md) 
4 4 8 0 12 11   0 1 2 2 0 10 0 0 0 0 

MEE IJsseloevers (Mij) 1 0 4 0 8 9 0   0 0 0 1 1 0 0 2 0 

Openbaar  

Ministerie (Om) 
1 2 1 0 3 5 1 0   2 2 0 3 0 0 2 0 

Politie (Po) 10 3 5 0 6 18 2 0 2   2 0 10 1 0 2 1 

Tactus/Amethist (Ta) 1 4 13 0 23 8 2 0 2 2   0 18 0 0 1 0 

Tikvah (Ti) 1 1 1 0 0 3 0 1 0 0 0   0 0 0 0 0 

Vangnet & Advies (Va) 8 9 33 0 46 35 10 1 3 3 18 0   2 0 9 1 

De Waag (Wa) 1 1 0 0 7 9 0 0 0 0 0 0 2   0 0 0 

Waypoint (Wp) 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 

Zorggroep Almere (Za) 3 4 3 0 8 23 0 2 2 2 1 0 9 0 0   0 

Zorggroep  

Oude en Nieuwe Land (Zo) 
0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0   

Contact met instantie 31 39 94 0 261 265 25 18 6 26 30 10 134 14 1 35 3 

Contact met andere  

instantie(s) 
31 39 94 0 146 147 25 18 6 26 30 6 97 14 1 35 3 

 100% 100% 100% 0% 56% 55% 100% 100% 100% 100% 100% 60% 72% 100% 100% 100% 100% 



45 Flevomonitor 2014 

Profiel nieuwe instroom versus reeds bekende dreigend daklozen 

  
reeds  

bekend 
 

nieuwe 

instroom 
verschil 

Geslacht      

man 117 42% 118 43% - 

vrouw 159 58% 156 57%  

Leeftijd      

jonger dan 20 12 4% 26 10% - 

20 t/m 29 93 34% 88 32%  

30 t/m 39 69 25% 70 26%  

40 t/m 49 49 18% 35 13%  

50 t/m 59 29 11% 34 13%  

60 en ouder 24 9% 20 7%  

gemiddeld  36,7 jaar  35,5 jaar - 

Etniciteit      

Nederlands 177 68% 175 72% - 

Surinaams/Antilliaans 45 17% 30 12%  

Turks/Marokkaans 8 3% 6 3%  

overig westers 5 2% 13 5%  

overig niet-westers 26 10% 19 8%  

Gemeente      

Almere 173 67% 146 58% * 

Lelystad 37 14% 61 24%  

kleinere gemeenten 39 15% 34 13%  

buiten Flevoland 10 4% 12 5%  

Financiële problematiek      

schulden 41 15% 58 21% - 

Totaal 276   274  

significant verschil tussen nieuwe instroom en reeds bekend (p < 0,05) * 

geen significant verschil tussen nieuwe instroom en reeds bekend - 

 beschrijving nieuwe 

instroom 

 bijlage onderzoeksme-

thodiek 
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unieke personen in 2014 

geregistreerd als zijnde zwerf-

jongere. Dat komt neer op 0,3 

zwerfjongeren per 1.000 

inwoners. 

Leger des Heils registreerde 

meer zwerfjongeren, maar Cen-

trale Toegang en Kwintes regi-

streerden er minder.  

 geregistreerde zwerfjongen 

 

Zwerfjongeren zijn jongeren 

onder de 23 jaar die in de 

nacht- of noodopvang verblij-

ven. 

 zwerfjongeren 

 

Het aantal geregistreerde 

zwerfjongeren bij instanties in  

Flevoland varieerde erg de 

afgelopen jaren. In 2010-2012 

was een forse daling te zien en 

in 2013 een forse stijging. In 

2014 is er een daling van  

-12%. In totaal waren er 124 

Daling aantal geregistreerde  

zwerfjongeren 

Profiel zwerfjongeren 

De groep zwerfjongeren be-

staat voor driekwart uit man-

nen. De meesten zijn 20, 21 of 

22 jaar; ‘slechts’ een derde is 

jonger dan 20. Zes op de tien 

zwerfjongeren komen uit Alme-

re.  

 profiel zwerfjongeren 

 

Allochtonen vormen 28% van 

de groep zwerfjongeren, wat 

overeenkomt met de algemene 

bevolking in Flevoland.  

 allochtonen in Flevoland 

 

Zwerfjongeren zijn uiteraard 

jonger dan feitelijk en residenti-

eel daklozen: zwerfjongeren 

zijn per definitie jonger dan 23 

jaar en voor beide andere groe-

pen geldt in de Flevomonitor 

een minimumleeftijd van 23.  

Daarnaast zijn zwerfjongeren 

vaker autochtoon Nederlands. 


74%           26% 

Veranderingen profiel zwerfjongeren 

Het profiel van de geregistreer-

de zwerfjongeren bleef groten-

deels onveranderd ten opzichte 

van 2013. Het is wel zo dat er 

minder allochtone zwerfjonge-

ren zijn en er minder vaak 

schulden zijn geregistreerd 

(Leger des Heils kon over 2014 

ook geen gegevens over schul-

den leveren).  

 profiel 2013-2014 

 

Zwerfjongeren 

124 

zwerfjongeren 

geregistreerd  

Gem. 20 jaar 

31% 69% 0% 0% 0% 0%

jonger

dan 20

20-29 30-39 40-49 50-59 60 en

ouder

overig

niet-westers

overig 

westers

Turks 

M arokkaans

Surinaams 

Antilliaans

Nederlands

142

97

50

124
141

0,4 0,2 0,1 0,4 0,3

'10 '11 '12 '13 '14

totaal aantal aantal per 1.000 inwoners

Flevomonitor 2014 

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=70072ned&D1=33-50&D2=9&D3=19&STB=G1,G2,T&VW=T
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 overlap tussen instanties Bijna driekwart (73%) van de 

zwerfjongeren was binnen het 

kalenderjaar 2014 geregistreerd 

bij twee of meer instanties in 

Flevoland.  

De meeste zwerfjongeren die 

geregistreerd zijn bij Leger des 

Heils en Kwintes zijn ook be-

kend bij Centrale Toegang. 

Maar ook tussen Leger des 

Heils en Kwintes onderling is er 

overlap. 

Geregistreerde aantallen zwerfjongeren per gemeente 

Per gemeente is een beperkt 

aantal zwerfjongeren bekend. In 

Dronten en Urk is zelfs geen 

enkele zwerfjongere geregi-

streerd en in Zeewolde gaat het 

om één geregistreerde zwerf-

jongere. (Dat hoeft overigens 

niet te betekenen dat deze pro-

blematiek hier niet aanwezig is 

of niet in beeld is bij de instan-

ties of de gemeenten, alleen dat 

zwerfjongeren in de registraties 

niet of nauwelijks terug te vin-

den zijn.) 

Bij de overige drie gemeenten 

geldt, hoe groter de gemeente, 

hoe meer zwerfjongeren.  

Ook in relatieve aantallen ten 

opzichte van de bevolking ken-

nen grotere gemeenten meer 

zwerfjongeren dan kleinere 

gemeenten. Zowel in concrete 

aantallen als per 1.000 inwoners 

scoort Lelystad hoger dan 

Noordoostpolder. Almere 

scoort op haar beurt weer ho-

ger dan Lelystad. 

  

 

Overlap tussen instanties 
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Almere 

196.013 inwoners 

70 zwerfjongeren 

 0,4 

per 1.000 inwoners 

Zeewolde 

21.499 inwoners 

1 zwerfjongere 

0 

Dronten 

40.413 inwoners 

0 zwerfjongeren 

0 

NOP 

46.356 inwoners 

9 zwerfjongeren 

0,2 

Lelystad 

76.142 inwoners 

25 zwerfjongeren 

0,3 

per 1.000 inwoners 

Urk 

19.470 inwoners 

0 zwerfjongeren 

0 
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Er is slechts één zwerfjongere 

die in 2014 al minimaal vijf jaar 

bekend is bij de hulpverlening.  

Bijna alle zwerfjongen verblij-

ven dus voor kortere tijd in de 

opvang. Van de 141 geregi-

streerde zwerfjongeren van 

2013, waren er 95 (67%) dat 

jaar nieuw ingestroomd én ook 

binnen een jaar weer uitge-

stroomd. 

Driekwart van de 124 zwerfjon-

geren van 2014 (75%) zijn dan 

ook nieuw ingestroomd; een 

kwart was al bekend in de hulp-

verlening. De doorstroom is dus 

groot.  

Instroom, doorstroom, uitstroom zwerfjongeren 

De nieuwe instroom van zwerf-

jongeren zijn vaker jonger dan 

twintig dan de reeds bekende 

zwerfjongeren. Ook lijkt de 

nieuwe instroom vaker autoch-

toon Nederlands en afkomstig 

uit Almere, maar de aantallen 

zijn dusdanig klein dat de ver-

schillen niet significant zijn.  

 nieuwe instroom  

Profiel nieuwe instroom zwerfjongeren 

 2010 2011 2012 2013 2014   

 1 1 1 1 1   

   0 0 0 0   

     0 0 0   

       30 30   

         93   

 3 3 3 3     

   1 1 1     

     11 11     

       95     

 2 2 2       

   10 10       

     22       

 33 33         

   47         

 103           

  ↑ ↑ ↑ ↑   

  58 33 125 93  instroom 

  ↓  ↓  ↓  ↓    

 103 80 34 110   uitstroom 

reeds

bekend

nieuwe

instroom

buiten Flevoland

kleinere gemeente

Lelystad

Almere
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Aantal geregistreerde zwerfjongeren 
#
 

 2010 2011 2012 2013 2014 
verschil  

2014 t.o.v. 2013 

TOTAAL 142 97 50 141 124 -12% 

       

BlijfGroep 1 0 0 0 2 +100% 

Centrale Toegang  - - - 88 73 -17% 

GGz Centraal * 3 8 11 8 2 -75% 

IrisZorg 14 9 1 4 3 -25% 

Kwintes 4 5 6 51 41 -20% 

Leger des Heils 97 57 26 38 67 +76% 

Maatschappelijke Dienstverlening 5 10 0 0 0  

MEE IJsseloevers 0 0 0 0 0  

Openbaar Ministerie 0 0 0 0 0  

Politie 0 0 0 0 0  

Tactus/Amethist 9 3 1 5 6 +20% 

Tikvah 0 0 0 0 0  

Vangnet & Advies 26 4 4 0 0  

De Waag 2 6 5 1 1 -100% 

Waypoint - - 0 0 0  

Zorggroep Almere 0 0 0 0 0  

Zorggroep Oude en Nieuwe Land 0 0 0 0 0  

 beschrijving geregi-

streerde zwerfjongeren 

 bijlage onderzoeksme-

thodiek 

 bijlage instanties 

# aantallen per instantie volgens eigen registratie van de betreffende instantie 

* voor 2010 t/m 2013 een opstelsom van GGz Centraal Meerzicht en GGz Centraal Meregaard, niet 

gecorrigeerd voor dubbeltellingen 
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Profiel geregistreerde zwerfjongeren  

Geslacht   

man 92 74% 

vrouw 32 26% 

onbekend   

Leeftijd   

jonger dan 20 38 31% 

20 t/m 29 86 69% 

30 t/m 39   

40 t/m 49   

50 t/m 59   

60 en ouder   

onbekend   

gemiddeld  20,0 jaar 

Etniciteit   

Nederlands 89 72% 

Surinaams 13 11% 

Antilliaans 3 2% 

Turks   

Marokkaans 4 3% 

overig westers 5 4% 

overig niet-westers 10 8% 

onbekend   

Gemeente   

Almere 70 61% 

Lelystad 25 22% 

Dronten   

Noordoostpolder 9 8% 

Urk   

Zeewolde 1 1% 

Flevoland (gemeente onbekend) 3 3% 

buiten Flevoland 6 5% 

onbekend 10  

Totaal 124  

 beschrijving profiel 

 bijlage onderzoeksme-

thodiek 
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Veranderingen profiel geregistreerde zwerfjongeren 

  2013  2014 verschil 

Geslacht      

man 92 65% 92 74% - 

vrouw 49 35% 32 26%  

Leeftijd      

jonger dan 20 45 32% 38 31% - 

20 t/m 29 96 68% 86 69%  

30 t/m 39      

40 t/m 49      

50 t/m 59      

60 en ouder      

gemiddeld  20,0 jaar  20,0 jaar - 

Etniciteit      

Nederlands 65 51% 89 72% * 

Surinaams/Antilliaans 32 25% 16 13%  

Turks/Marokkaans 3 2% 4 3%  

overig westers 8 6% 5 4%  

overig niet-westers 20 16% 10 8%  

Gemeente      

Almere 78 59% 70 63% - 

Lelystad 29 22% 25 23%  

kleinere gemeenten 15 11% 10 9%  

buiten Flevoland 11 8% 6 5%  

Financiële problematiek      

schulden 92 65% 63 51% * 

Totaal 141  124   

significant verschil tussen 2013 en 2014 (p < 0,05) * 

geen significant verschil tussen 2013 en 2014 - 

 beschrijving verande-

ringen profiel 

 bijlage onderzoeksme-

thodiek 
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Overlap geregistreerde zwerfjongeren tussen instanties 

 beschrijving overlap tussen instanties    bijlage onderzoeksmethodiek     bijlage instanties 

 Bg Ct Gc Iz Kw Lh Md Mij Om Po Ta Ti Va Wa Wp Za Zo 

BlijfGroep (Bg)   3 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 

Centrale Toegang (Ct) 3   9 2 34 51 2 8 4 4 3 0 5 3 1 6 1 

GGz Centraal (Gc) 0 9   0 8 10 0 0 2 2 3 0 1 1 0 0 0 

IrisZorg (Iz) 1 2 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Kwintes (Kw) 0 34 8 0   25 1 2 4 4 5 0 5 4 1 7 0 

Leger des Heils (Lh) 1 51 10 0 25   5 8 4 5 7 0 4 3 0 4 0 

Maatschappelijke  

Dienstverlening (Md) 
0 2 0 0 1 5   2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MEE IJsseloevers (Mij) 0 8 0 0 2 8 2   1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Openbaar  

Ministerie (Om) 
0 4 2 0 4 4 0 1   5 0 0 0 3 0 0 0 

Politie (Po) 2 6 1 0 4 5 0 1 5   0 0 1 3 0 0 0 

Tactus/Amethist (Ta) 0 3 3 0 5 7 0 0 0 0   0 2 0 0 0 0 

Tikvah (Ti) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 

Vangnet & Advies (Va) 1 5 1 0 5 4 0 0 0 0 2 0   1 0 0 0 

De Waag (Wa) 0 3 1 0 4 3 0 0 3 3 0 0 1   0 1 0 

Waypoint (Wp) 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 

Zorggroep Almere (Za) 0 6 0 0 7 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0   0 

Zorggroep  

Oude en Nieuwe Land (Zo) 
1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Contact met instantie 4 73 15 3 57 80 5 9 7 8 11 0 6 5 1 9 1 

Contact met andere  

instantie(s) 
3 68 15 2 47 65 5 9 7 8 10 0 6 5 1 9 1 

 75% 93% 100% 67% 82% 81% 100% 100% 100% 100% 91% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Profiel nieuwe instroom versus reeds bekende zwerfjongeren 

  
reeds  

bekend 
 

nieuwe 

instroom 
verschil 

Geslacht      

man 24 77% 68 73% - 

vrouw 7 23% 25 27%  

Leeftijd      

jonger dan 20 5 16% 33 36% * 

20 t/m 29 26 84% 60 65%  

30 t/m 39      

40 t/m 49      

50 t/m 59      

60 en ouder      

gemiddeld  20,5 jaar  19,9 jaar - 

Etniciteit      

Nederlands 19 61% 70 75% - 

Surinaams/Antilliaans 5 16% 11 12%  

Turks/Marokkaans 1 3% 3 3%  

overig westers 1 3% 4 4%  

overig niet-westers 5 16% 5 5%  

Gemeente      

Almere 14 48% 56 68% - 

Lelystad 9 31% 16 20%  

kleinere gemeenten 5 17% 5 6%  

buiten Flevoland 1 3% 5 6%  

Financiële problematiek      

schulden 14 45% 49 53% - 

Totaal 31  93   

significant verschil tussen nieuwe instroom en reeds bekend (p < 0,05) * 

geen significant verschil tussen nieuwe instroom en reeds bekend - 

 beschrijving nieuwe 

instroom 

 bijlage onderzoeksme-

thodiek 
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 geregistreerde slachtoffers  

 

 

 

 

In de vorige jaargang van de  

Flevomonitor werd voor 2013 

een lager aantal gerapporteerd 

(2.543) doordat wegens een 

systeemfout een deel van de 

gegevens van Zorggroep Oude 

en Nieuwe Land niet goed was 

ingelezen in de dataset. De 

conclusie van vorig jaar (een 

stijging in 2013 ten opzichte 

van 2012) blijft echter van 

kracht. 

Het aantal slachtoffers van 

huiselijk geweld dat bij politie 

en hulpverleningsinstanties in 

Flevoland stond geregistreerd 

steeg sinds 2011, maar daar-

aan komt in 2014 een eind. In 

2014 waren er 2.732 

slachtoffers van huiselijk 

geweld geregistreerd (6,8 per 

1.000 inwoners), vrijwel even-

veel als het jaar daarvoor.  

Het aantal geregistreerde 

slachtoffers daalde bij Politie, 

maar nam juist toe bij Blijf-

Groep. Netto bleef het aantal 

dus min of meer gelijk.  

Aantal geregistreerde slachtoffers van 

huiselijk geweld stabiel 

Profiel slachtoffers huiselijk geweld 

In tegenstelling tot verslaafden 

en dak- en thuislozen, zijn de 

meeste geregistreerde slachtof-

fers van huiselijk geweld vrou-

wen. Toch is bijna één op de vijf 

man. 

Eén op de tien slachtoffers is 

jonger dan 20 jaar. De gemid-

delde leeftijd is 36 jaar. 

 profiel slachtoffers 

 

Bijna één op de drie is van al-

lochtone afkomst. Vooral al-

lochtonen van overige niet-

westerse afkomst (Afrika, Mid-

den-Oosten, Azië of Zuid-

Amerika) zijn oververtegen-

woordigd. 

 allochtonen in Flevoland 

 

 


24%          76% 

Veranderingen profiel slachtoffers huiselijk geweld 

Ten opzichte van 2013 zijn er in 

2014 wat minder vaak schulden 

geregistreerd, maar over het 

algemeen is het profiel van 

slachtoffers van huiselijk ge-

weld nauwelijks veranderd. 

 profiel 2013-2014 

 

Slachtoffers van huiselijk geweld 

2.732 

slachtoffers  

huiselijk geweld 

Gem. 36 jaar 

2.066 1.919

2.390
2.7322.729

5,3 4,9
6,0

6,8 6,8

'10 '11 '12 '13 '14

totaal aantal aantal per 1.000 inwoners

10% 26% 27% 21% 12% 4%

jonger

dan 20

20-29 30-39 40-49 50-59 60 en

ouder

overig

niet-westers

overig 

westers

Turks 

M arokkaans

Surinaams 

Antilliaans

Nederlands

Flevomonitor 2014 

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=70072ned&D1=33-50&D2=9&D3=19&STB=G1,G2,T&VW=T
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Groep bekend. Ook melders en 

getuigen van huiselijk geweld 

uit de politieregistratie worden 

in de Flevomonitor echter als 

slachtoffer geteld (op advies 

van Politie) en deze komen niet 

noodzakelijkerwijs bij BlijfGroep 

terecht. 

 overlap tussen instanties 

Verreweg de grootste overlap 

in geregistreerde slachtoffers 

van huiselijk geweld is tussen 

de politie en BlijfGroep.  

Hoewel alle politiemeldingen 

van huiselijk geweld worden 

doorgeleid naar BlijfGroep, zijn 

toch niet alle bij Politie geregi-

streerde slachtoffers bij Blijf-

Overlap tussen instanties 

Geregistreerde aantallen slachtoffers huiselijk geweld per gemeente 

In concrete aantallen stijgt het 

aantal geregistreerde slachtof-

fers van huiselijk geweld met 

het inwonerstal van de ge-

meente.  

In relatieve aantallen ontstaat er 

echter een tweedeling tussen 

de gemeenten. De drie grootste 

gemeenten (Almere, Lelystad en 

Noordoostpolder) kennen ieder 

circa 6 slachtoffers van huiselijk 

geweld per 1.000 inwoners. In 

de drie kleinste gemeenten 

(Dronten, Zeewolde en Urk) zijn 

dat er minder dan 3 per 1.000 

inwoners. 

Ook op het gebied van versla-

ving en dak- en thuisloosheid 

zijn de relatieve cijfers voor 

Lelystad vergelijkbaar met die 

van het grotere Almere, maar 

Noordoostpolder scoorde op 

ook meer slachtoffers jonger 

dan 20 jaar en ligt de gemiddel-

de leeftijd wat lager dan in de 

andere gemeenten. 

Net als in de algemene bevol-

king zijn er in Almere relatief 

veel allochtone slachtoffers. 

In de meeste gemeenten zijn 

vrouwelijke slachtoffers van 

huiselijk geweld duidelijk in de 

meerderheid, maar in Noord-

oostpolder en Urk is ongeveer 

de helft van de slachtoffers 

man. In deze gemeenten zijn er 

Aantallen per gemeente: 

 Almere 

 Lelystad 

 Noordoostpolder 

 Dronten 

 Zeewolde 

 Urk 

Profiel slachtoffers huiselijk geweld per gemeente 

deze thema’s duidelijk lager. 

In Noordoostpolder worden 

dus verhoudingsgewijs 

veel slachtoffers van huise-

lijk geweld geregistreerd. 

Volgens Zorggroep Oude 

en Nieuwe Land komt dat 

door een grotere meldings-

bereidheid als gevolg van sa-

menwerking en korte lijnen in 

de hulpverlening. 

 

Urk 

Zeewolde 

Dronten 

Noordoostpolder 

Lelystad 

Almere 
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Almere 

196.013 inwoners 

1128 slachtoffers hg 

5,8  

per 1.000 inwoners 

Zeewolde 

21.499 inwoners 

60 slachtoffers hg 

2,8 

Dronten 

40.413 inwoners 

114 slachtoffers hg 

2,8 

NOP 

46.356 inwoners 

285 slachtoffers hg 

6,1 

Lelystad 

76.142 inwoners 

462 slachtoffers hg 

6,1 

per 1.000 inwoners 

Urk 

19.470 inwoners 

52 slachtoffers hg 

2,7 
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Slachtoffers van huiselijk ge-

weld hebben over het algemeen 

niet jarenlang contact met de 

hulpverlening en/of zijn niet 

meerdere jaren achter elkaar 

betrokken bij incidenten van 

huiselijk geweld die bij de poli-

tie worden gemeld. 

 

Van de 2.732 geregistreerde 

slachtoffers van 2014 waren er 

2.108 het jaar daarvoor niet 

bekend bij de deelnemende 

instanties. Het grootste gedeel-

te (77%) betreft dus nieuwe 

instroom. 

Instroom, doorstroom, uitstroom slachtoffers huiselijk geweld 

De nieuwe instroom wijkt op 

vele punten af van de reeds 

bekende slachtoffers van huise-

lijk geweld. De nieuwe instroom 

is vaker man, vaker jonger dan 

20 jaar, vaker autochtoon Ne-

derlands, komt vaker uit de 

kleinere gemeenten en heeft 

minder vaak schulden. 

Slachtoffers die al langere tijd 

bekend zijn bij instanties vor-

men echter een betrekkelijk 

kleine en uitzonderlijke groep 

die niet goed vergelijkbaar is 

met nieuwe instromers, waar-

van het grootste deel binnen 

een jaar weer zal uitstromen. 

 nieuwe instroom 

Profiel nieuwe instroom slachtoffers huiselijk geweld 

 2010 2011 2012 2013 2014   

 15 15 15 15 15   

   30 30 30 30   

     105 105 105   

       474 474   

         2.108   

 40 40 40 40     

   62 62 62     

     343 343     

       1.660     

 63 63 63       

   218 218       

     1.514       

 222 222         

   1.269         

 1.726           

  ↑ ↑ ↑ ↑   

  1.579 1.962 2.134 2.108  instroom 

  ↓  ↓  ↓  ↓    

 1.726 1.491 1.795 2.105   uitstroom 

reeds

bekend

nieuwe

instroom

buiten Flevoland

kleinere gemeente

Lelystad

Almere



57 Flevomonitor 2014 

Aantal geregistreerde slachtoffers huiselijk geweld 
#
 

 2010 2011 2012 2013 2014 
verschil  

2014 t.o.v. 2013 

TOTAAL 2.066 1.919 2.390 2.729 2.732 +0% 

       

BlijfGroep 478 422 1.008 1.313 1.645 +25% 

Centrale Toegang  - - - 0 0  

GGz Centraal * 58 68 47 61 0 -100% 

IrisZorg 22 22 13 8 8  

Kwintes 4 4 4 12 14 +17% 

Leger des Heils 17 22 30 28 0 -100% 

Maatschappelijke Dienstverlening 39 22 105 145 143 -1% 

MEE IJsseloevers 0 0 0 0 0  

Openbaar Ministerie 0 0 0 0 0  

Politie 1.318 1.244 1.289 1.247 1.146 -8% 

Tactus/Amethist 0 0 0 0 0  

Tikvah 8 12 14 18 20 +11% 

Vangnet & Advies 30 0 14 94 0 -100% 

De Waag 0 0 0 0 0  

Waypoint - - 1 1 0 -100% 

Zorggroep Almere 124 106 126 68 51 -25% 

Zorggroep Oude en Nieuwe Land 167 147 191 279 270 -3% 

 beschrijving geregi-

streerde slachtoffers van 

huiselijk geweld 

 bijlage onderzoeksme-

thodiek 

 bijlage instanties 

# aantallen per instantie volgens eigen registratie van de betreffende instantie 

* voor 2010 t/m 2013 een opstelsom van GGz Centraal Meerzicht en GGz Centraal Meregaard, minus 

de overlap tussen beide instanties 

NB: Door een systeemfout was een deel van de gegevens van Zorggroep Oude en Nieuwe Land van 

2013 niet goed ingelezen in de dataset. Het in de Flevomonitor 2013 gerapporteerde aantal geregi-

streerde slachtoffers van huiselijk geweld bij deze instantie (62) en het totale aantal geregistreerde 

slachtoffers van huiselijk geweld in Flevoland (2.543) waren daarom onjuist. In grote lijnen blijven de 

conclusies uit de Flevomonitor 2013 overigens wel geldig. 
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Profiel geregistreerde slachtoffers huiselijk geweld 

Geslacht   

man 658 24% 

vrouw 2.064 76% 

onbekend 10  

Leeftijd   

jonger dan 20 274 10% 

20 t/m 29 691 26% 

30 t/m 39 725 27% 

40 t/m 49 566 21% 

50 t/m 59 328 12% 

60 en ouder 104 4% 

onbekend 44  

gemiddeld  35,5 jaar 

Etniciteit   

Nederlands 1.429 68% 

Surinaams 173 8% 

Antilliaans 70 3% 

Turks 33 2% 

Marokkaans 83 4% 

overig westers 93 4% 

overig niet-westers 215 10% 

onbekend 636  

Gemeente   

Almere 1.128 50% 

Lelystad 462 20% 

Dronten 114 5% 

Noordoostpolder 285 13% 

Urk 52 2% 

Zeewolde 60 3% 

Flevoland (gemeente onbekend) 51 2% 

buiten Flevoland 120 5% 

onbekend 460  

Totaal 2.732  

 beschrijving profiel 

 bijlage onderzoeksme-

thodiek 
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Veranderingen profiel geregistreerde slachtoffers huiselijk geweld 

  2013  2014 verschil 

Geslacht      

man 662 24% 658 24% - 

vrouw 2.047 76% 2.064 76%  

Leeftijd      

jonger dan 20 259 10% 274 10% - 

20 t/m 29 691 26% 691 26%  

30 t/m 39 715 27% 725 27%  

40 t/m 49 605 23% 566 21%  

50 t/m 59 276 10% 328 12%  

60 en ouder 108 4% 104 4%  

gemiddeld  35,4 jaar  35,5 jaar - 

Etniciteit      

Nederlands 1.431 66% 1.429 68% * 

Surinaams/Antilliaans 273 13% 243 12%  

Turks/Marokkaans 116 5% 116 6%  

overig westers 141 7% 93 4%  

overig niet-westers 224 10% 215 10%  

Gemeente      

Almere 1.159 49% 1.128 51% * 

Lelystad 475 20% 462 21%  

kleinere gemeenten 539 23% 511 23%  

buiten Flevoland 192 5% 120 5%  

Financiële problematiek      

schulden 294 11% 152 6% * 

Totaal 2.729  2.732   

significant verschil tussen 2013 en 2014 (p < 0,05) * 

geen significant verschil tussen 2013 en 2014 - 

 beschrijving profiel 

2012-2013 

 bijlage onderzoeksme-

thodiek 
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Overlap geregistreerde slachtoffers huiselijk geweld tussen instanties 

 beschrijving overlap tussen instanties    bijlage onderzoeksmethodiek     bijlage instanties 

 Bg Ct Gc Iz Kw Lh Md Mij Om Po Ta Ti Va Wa Wp Za Zo 

BlijfGroep (Bg)   12 90 3 26 61 72 23 28 529 18 2 36 18 0 120 3 

Centrale Toegang (Ct) 12   5 2 4 16 6 1 4 4 3 1 7 0 0 2 6 

GGz Centraal (Gc) 90 5   4 20 19 23 2 9 9 13 3 13 2 0 10 16 

IrisZorg (Iz) 3 2 4   2 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 

Kwintes (Kw) 26 4 20 2   10 5 3 3 15 7 2 5 2 0 0 11 

Leger des Heils (Lh) 61 16 19 0 10   12 3 8 44 6 4 12 4 0 8 8 

Maatschappelijke  

Dienstverlening (Md) 
72 6 23 1 5 12   1 7 62 3 3 7 1 0 1 1 

MEE IJsseloevers (Mij) 23 1 2 0 3 3 1   2 23 3 1 2 1 0 1 10 

Openbaar  

Ministerie (Om) 
28 4 9 1 3 8 7 2   47 5 0 1 0 0 2 7 

Politie (Po) 529 10 64 2 15 44 62 23 47   18 1 27 13 0 63 45 

Tactus/Amethist (Ta) 18 3 13 0 7 6 3 3 5 5   1 3 2 0 2 3 

Tikvah (Ti) 2 1 3 0 2 4 3 1 0 0 1   1 0 0 0 0 

Vangnet & Advies (Va) 36 7 13 1 5 12 7 2 1 1 3 1   2 0 5 7 

De Waag (Wa) 18 0 2 0 2 4 1 1 0 0 2 0 2   0 3 2 

Waypoint (Wp) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 

Zorggroep Almere (Za) 120 2 10 0 0 8 1 1 2 2 2 0 5 3 0   0 

Zorggroep  

Oude en Nieuwe Land (Zo) 
3 6 16 1 11 8 1 10 7 7 3 0 7 2 0 0   

Contact met instantie 1.657 21 151 8 59 96 220 44 53 1.198 34 22 50 26 0 172 270 

Contact met andere  

instantie(s) 
756 21 151 7 54 96 124 44 53 689 34 13 50 26 0 134 76 

 46% 100% 100% 88% 92% 100% 56% 100% 100% 58% 100% 59% 100% 100% 0% 78% 28% 
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Profiel nieuwe instroom versus reeds bekende slachtoffers huiselijk geweld 

  
reeds 

bekend 
 

nieuwe 

instroom 
verschil 

Geslacht      

man 95 15% 563 27% * 

vrouw 526 85% 1.538 73%  

Leeftijd      

jonger dan 20 25 4% 249 12% * 

20 t/m 29 169 27% 522 25%  

30 t/m 39 178 29% 547 26%  

40 t/m 49 145 24% 421 20%  

50 t/m 59 83 14% 245 12%  

60 en ouder 17 3% 87 4%  

gemiddeld  36,8 jaar  35,1 jaar * 

Etniciteit      

Nederlands 324 63% 1.105 70% * 

Surinaams/Antilliaans 72 14% 171 11%  

Turks/Marokkaans 26 5% 90 6%  

overig westers 30 6% 63 4%  

overig niet-westers 62 12% 153 10%  

Gemeente      

Almere 278 52% 850 50% * 

Lelystad 129 24% 333 20%  

kleinere gemeenten 101 19% 410 24%  

buiten Flevoland 25 5% 95 6%  

Financiële problematiek      

schulden 58 9% 94 5% * 

Totaal 624  2.108   

significant verschil tussen nieuwe instroom en reeds bekend (p < 0,05) * 

geen significant verschil tussen nieuwe instroom en reeds bekend - 

 beschrijving nieuwe 

instroom 

 bijlage onderzoeksme-

thodiek 
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In de registraties van zowel 

Politie als Openbaar Ministerie 

en De Waag is het aantal ple-

gers van huiselijk geweld afge-

nomen. En ook door BlijfGroep 

werden in 2014 minder plegers 

geregistreerd dan het jaar daar-

voor. 

 geregistreerde plegers 

Het aantal bij politie en 

andere instanties geregistreer-

de plegers van huiselijk 

geweld volgde dezelfde trend 

als die van de slachtoffers. In 

2014 is echter het aantal 

slachtoffers van huiselijk ge-

weld stabiel, terwijl een daling 

van -17% is te zien in het aan-

tal plegers van huiselijk ge-

weld. In 2014 waren er in 

Flevoland 889 plegers van 

huiselijk geweld geregistreerd. 

Dat is 1,8 plegers per 1.000 

inwoners. 

Daling geregistreerde plegers van huiselijk 

geweld 

Vijf van de zes plegers van hui-

selijk geweld zijn mannen. De 

gemiddelde leeftijd is een jaar 

hoger dan die van de slachtof-

fers van huiselijk geweld: 37 

jaar. 

De meeste plegers van huiselijk 

geweld zijn autochtoon Neder-

lands, maar vergeleken met de 

algemene bevolking zijn Suri-

namers oververtegenwoordigd. 

 allochtonen in Flevoland 

 

De helft woont in Almere en 

ruim een vijfde in Lelystad. Eén 

op de zeven komt van buiten 

de provincie. 

 profiel plegers 

 


83%           18% 

Net als bij de slachtoffers, is 

ook het profiel van plegers van 

huiselijk geweld is nagenoeg 

onveranderd ten opzichte van 

vorig jaar.  

 profiel 2013-2014 

 

Plegers van huiselijk geweld 

889 

plegers  

huiselijk geweld 

Gem. 37 jaar 

Profiel plegers huiselijk geweld 

Veranderingen profiel plegers huiselijk geweld 

5% 25% 32% 24% 12%
3%

jonger

dan 20

20-29 30-39 40-49 50-59 60 en

ouder

overig

niet-westers

overig 

westers

Turks 

M arokkaans

Surinaams 

Antilliaans

Nederlands

959 928 1.013 889
1.075

2,5 2,4 2,6 2,7 2,2

'10 '11 '12 '13 '14

totaal aantal aantal per 1.000 inwoners

Flevomonitor 2014 

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=70072ned&D1=33-50&D2=9&D3=19&STB=G1,G2,T&VW=T
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De curve van aantallen geregi-

streerde plegers per gemeente 

volgt een ander patroon dan bij 

slachtoffers. 

 slachtoffers per gemeente 

 

Waar Noordoostpolder verhou-

dingsgewijs veel slachtoffers 

van huiselijk geweld telde, is 

dat bij de plegers niet het geval. 

Bij de plegers is het de gemeen-

te Zeewolde die hogere aantal-

len laat zien dan je op basis van 

inwoneraantal zou kunnen 

verwachten. Zeewolde telt bijna 

evenveel plegers als Dronten, 

terwijl de laatste gemeente 

toch twee keer zo groot is. 

Ditzelfde patroon zagen we ook 

in 2013. Net als toen is geen 

duidelijke verklaring te vinden 

voor deze relatief hoge cijfers. 

plegers van huiselijk geweld is 

bij twee of meer instanties be-

kend. 

 overlap tussen instanties 

Politie en Openbaar Ministerie 

delen de grootste overlap in 

geregistreerde plegers van 

huiselijk geweld. Een groot deel 

van de plegers in de politieregi-

stratie is binnen hetzelfde ka-

lenderjaar ook terug te vinden 

bij het OM. 

Ongeveer de helft (47%) van de 

plegers nauwelijks tussen ge-

meenten. 

Afgezien van het feit dat 

(parallel aan de algemene be-

volking) plegers van huiselijk 

geweld in Almere en Lelystad 

vaker van allochtone afkomst 

zijn dan in de kleinere gemeen-

ten, verschilt het profiel van 

Aantallen per gemeente: 

 Almere 

 Lelystad 

 Noordoostpolder 

 Dronten 

 Zeewolde 

 Urk 

Overlap tussen instanties 

Geregistreerde aantallen plegers huiselijk geweld per gemeente 

Profiel plegers huiselijk geweld per gemeente 

Almere
Lelystad

Noordoostpolder

Dronten

Zeewolde

Urk
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Urk 

Zeewolde 

Dronten 

Noordoostpolder 

Lelystad 

Almere 

Almere 

196.013 inwoners 

407 plegers hg 

2,1  

per 1.000 inwoners 

Zeewolde 

21.499 inwoners 

30 plegers hg 

1,4 

Dronten 

40.413 inwoners 

34 plegers hg 

0,8 

NOP 

46.356 inwoners 

48 plegers hg 

1,0 

Lelystad 

76.142 inwoners 

183 plegers hg 

2,4 

per 1.000 inwoners 

Urk 

19.470 inwoners 

4 plegers hg 

0,2 
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Van de 889 geregistreerde ple-

gers van 2014 waren er 605 het 

jaar daarvoor niet bekend bij de 

deelnemende instanties. Het 

grootste gedeelte (68%) betreft 

dus nieuwe instroom.  

De meeste plegers zijn niet 

jarenlang in contact met de 

hulpverlening en/of komen niet 

meerdere jaren achtereen voor 

in de politieregistratie. 

 2010 2011 2012 2013 2014   

 9 9 9 9 9   

   14 14 14 14   

     59 59 59   

       202 202   

         605   

 15 15 15 15     

   39 39 39     

     156 156     

       581     

 85 85 85       

   118 118       

     518       

 143 143         

   505         

 707           

  ↑ ↑ ↑ ↑   

  676 733 783 605  instroom 

  ↓  ↓  ↓  ↓    

 707 648 721 791   uitstroom 

Onder de nieuwe instroom van 

plegers van huiselijk geweld 

bevinden zich verhoudingsge-

wijs meer vrouwen dan onder 

de reeds bekende plegers. Ver-

der is de nieuwe instroom jon-

ger en hebben zij minder vaak 

schulden. Zowel vrouwen als 

jongeren stromen echter ook 

weer relatief vaak uit, zodat het 

aandeel vrouwen en de gemid-

delde leeftijd in de totale groep 

gelijk blijft.  

 nieuwe instroom 

Instroom, doorstroom, uitstroom plegers huiselijk geweld 

Profiel nieuwe instroom plegers huiselijk geweld 

reeds

bekend

nieuwe

instroom

man vrouw
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 2010 2011 2012 2013 2014 
verschil  

2014 t.o.v. 2013 

TOTAAL 959 928 1.013 1.075 889 -17% 

       

BlijfGroep 71 52 54 92 82 -11% 

Centrale Toegang  - - - 0 0  

GGz Centraal * 0 0 0 0 0  

IrisZorg 1 0 4 2 3 +50% 

Kwintes 0 0 0 0 0  

Leger des Heils 0 0 0 0 0  

Maatschappelijke Dienstverlening 1 0 0 0 0  

MEE IJsseloevers 0 0 0 0 0  

Openbaar Ministerie 275 150 137 465 408 -12% 

Politie 574 595 615 586 471 -20% 

Tactus/Amethist 0 0 0 0 0  

Tikvah 2 5 2 1 3 +200% 

Vangnet & Advies 0 0 0 0 0  

De Waag 199 176 159 152 143 -6% 

Waypoint - - 0 0 0  

Zorggroep Almere 0 0 0 0 0  

Zorggroep Oude en Nieuwe Land 0 0 0 0 0  

 beschrijving geregi-

streerde plegers van hui-

selijk geweld 

 bijlage onderzoeksme-

thodiek 

 bijlage instanties 

# aantallen per instantie volgens eigen registratie van de betreffende instantie 

* voor 2010 tot 2013 een opstelsom van GGz Centraal Meerzicht en GGz Centraal Meregaard, niet 

gecontroleerd voor dubbeltellingen 

Aantal geregistreerde plegers huiselijk geweld 
#
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Geslacht   

man 733 83% 

vrouw 155 18% 

onbekend 1  

Leeftijd   

jonger dan 20 41 5% 

20 t/m 29 225 25% 

30 t/m 39 279 32% 

40 t/m 49 212 24% 

50 t/m 59 103 12% 

60 en ouder 27 3% 

onbekend 2  

gemiddeld  36,6 jaar 

Etniciteit   

Nederlands 538 63% 

Surinaams 123 14% 

Antilliaans 40 5% 

Turks 16 2% 

Marokkaans 29 3% 

overig westers 26 3% 

overig niet-westers 87 10% 

onbekend 30  

Gemeente   

Almere 407 48% 

Lelystad 183 21% 

Dronten 34 4% 

Noordoostpolder 48 6% 

Urk 4 1% 

Zeewolde 30 4% 

Flevoland (gemeente onbekend) 20 2% 

buiten Flevoland 130 15% 

onbekend 33  

Totaal 889  

 beschrijving profiel 

 bijlage onderzoeksme-

thodiek 

Profiel geregistreerde plegers huiselijk geweld 
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  2013  2014 verschil 

Geslacht      

man 914 85% 733 83% - 

vrouw 160 15% 155 18%  

Leeftijd      

jonger dan 20 65 6% 41 5% - 

20 t/m 29 302 28% 225 25%  

30 t/m 39 299 28% 279 32%  

40 t/m 49 264 25% 212 24%  

50 t/m 59 112 10% 103 12%  

60 en ouder 31 3% 27 3%  

gemiddeld  35,8 jaar  36,6 jaar - 

Etniciteit      

Nederlands 661 63% 538 63% - 

Surinaams/Antilliaans 177 17% 163 19%  

Turks/Marokkaans 53 5% 45 5%  

overig westers 48 5% 26 3%  

overig niet-westers 104 10% 87 10%  

Gemeente      

Almere 502 49% 407 49% - 

Lelystad 231 22% 183 22%  

kleinere gemeenten 127 12% 116 14%  

buiten Flevoland 175 17% 130 16%  

Financiële problematiek      

schulden 154 14% 117 13% - 

Totaal 1.075  889   

significant verschil tussen 2013 en 2014 (p < 0,05) * 

geen significant verschil tussen 2012 en 2013  - 

 beschrijving profiel 

2013-2014 

 bijlage onderzoeksme-

thodiek 

Veranderingen profiel geregistreerde plegers huiselijk geweld 
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 beschrijving overlap tussen instanties    bijlage onderzoeksmethodiek     bijlage instanties 

Overlap geregistreerde plegers huiselijk geweld tussen instanties 

 Bg Ct Gc Iz Kw Lh Md Mij Om Po Ta Ti Va Wa Wp Za Zo 

BlijfGroep (Bg)   4 12 1 3 10 7 4 28 75 5 0 4 9 0 12 0 

Centrale Toegang (Ct) 4   5 2 6 25 3 1 18 18 4 1 3 5 0 2 0 

GGz Centraal (Gc) 12 5   1 9 10 9 1 39 39 15 0 8 23 0 2 2 

IrisZorg (Iz) 1 2 1   0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Kwintes (Kw) 3 6 9 0   11 0 0 14 11 5 0 2 7 0 2 1 

Leger des Heils (Lh) 10 25 10 0 11   3 2 37 33 7 3 8 18 0 5 1 

Maatschappelijke  

Dienstverlening (Md) 
7 3 9 1 0 3   1 17 24 2 0 1 4 0 0 0 

MEE IJsseloevers (Mij) 4 1 1 0 0 2 1   7 9 0 0 3 1 0 0 1 

Openbaar  

Ministerie (Om) 
28 18 39 1 14 37 17 7   187 26 0 13 40 0 10 7 

Politie (Po) 75 12 51 1 11 33 24 9 187   28 0 16 39 0 17 17 

Tactus/Amethist (Ta) 5 4 15 1 5 7 2 0 26 26   0 6 9 0 2 2 

Tikvah (Ti) 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 

Vangnet & Advies (Va) 4 3 8 0 2 8 1 3 13 13 6 0   2 0 3 2 

De Waag (Wa) 9 5 23 0 7 18 4 1 40 40 9 0 2   0 4 0 

Waypoint (Wp) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 

Zorggroep Almere (Za) 12 2 2 0 2 5 0 0 10 10 2 0 3 4 0   0 

Zorggroep  

Oude en Nieuwe Land (Zo) 
0 0 2 0 1 1 0 1 7 7 2 0 2 0 0 0   

Contact met instantie 136 28 77 4 22 71 31 13 408 500 47 3 24 166 0 26 18 

Contact met andere  

instantie(s) 
95 28 77 4 22 71 31 13 253 311 47 3 24 83 0 26 18 

 70% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 62% 62% 100% 100% 100% 50% 0% 100% 100% 
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Profiel nieuwe instroom versus reeds bekende plegers van huiselijk geweld 

  
reeds 

bekend 
 

nieuwe 

instroom 
verschil 

Geslacht      

man 255 90% 478 79% * 

vrouw 29 10% 126 21%  

Leeftijd      

jonger dan 20 4 1% 37 6% * 

20 t/m 29 60 21% 165 27%  

30 t/m 39 98 35% 181 30%  

40 t/m 49 76 27% 136 23%  

50 t/m 59 38 13% 65 11%  

60 en ouder 8 3% 19 3%  

gemiddeld  38,2 jaar  35,9 jaar * 

Etniciteit      

Nederlands 173 61% 365 63% - 

Surinaams/Antilliaans 64 23% 99 17%  

Turks/Marokkaans 12 4% 33 6%  

overig westers 10 4% 16 3%  

overig niet-westers 23 8% 64 11%  

Gemeente      

Almere 133 49% 274 49% - 

Lelystad 61 22% 122 22%  

kleinere gemeenten 28 10% 88 16%  

buiten Flevoland 51 19% 79 14%  

Financiële problematiek      

schulden 58 20% 59 10% * 

Totaal 284  605   

significant verschil tussen nieuwe instroom en reeds bekend (p < 0,05) * 

geen significant verschil tussen nieuwe instroom en reeds bekend  - 

 beschrijving nieuwe 

instroom 

 bijlage onderzoeksme-

thodiek 
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Acht woningcorporaties in 

Flevoland hebben gegevens 

aangeleverd over 

huurachterstanden, 

inschakeling van deurwaarders 

en huisuitzettingen.  

Huurachterstanden gaan over 

de stand van zaken op 31 de-

Woningcorporaties 

cember 2014. Cijfers over deur-

waarders en huisuitzettingen 

betreffen het hele kalenderjaar 

2014.  

De aantallen hebben betrekking 

op adressen en gaan niet over 

individuele personen. 

 cijfers woningcorporaties 

Aan het eind van 2014 waren 

er bij de woningcorporaties 

3.848 adressen met een 

huurachterstand. 

Dat betekent dat bij ongeveer 

9% van de ruim 42.500 huurwo-

ningen in het bezit van de wo-

ningcorporaties huurschulden 

waren.  

 huurwoningen in Flevoland 

De huurachterstand is in circa 

één op de drie gevallen minder 

dan een maandhuur, maar an-

derzijds bedraagt de achter-

Meer huurachterstanden 

stand in één op de vijf gevallen 

meer dan 3 maanden huur.  

De scherpe stijging in het aantal 

huurachterstanden in 2012 kan 

deels verklaard worden door de 

toevoeging van vier woningcor-

poraties aan de Flevomonitor. In 

2013 daalde het aantal huurach-

terstanden, maar in 2014 is er 

weer een stijging van +9%. 

Over heel 2014 hebben de 

woningcorporaties in totaal 

2.523 maal een deurwaarder 

ingeschakeld. 

Is sommige gevallen bezocht 

de deurwaarder meermaals 

hetzelfde adres, maar meestal 

eenmalig. 

Meer deurwaarders ingeschakeld 

Evenals de huurachterstanden, is 

ook de inzet van deurwaarders 

in 2014 gestegen. De stijging bij 

de deurwaarders is met +13% 

zelfs iets sterker dan de stijging 

bij de huurachterstanden. 

De woningcorporaties zijn in 

2014 in totaal 197 keer 

overgegaan tot huisuitzetting. 

In 160 van die gevallen vond 

de ontruiming plaats wegens 

huurschuld. In de andere 37 

gevallen om andere redenen 

(bijv. overlast, wietplantage of 

woonfraude). 

In 2013 werd 168 keer ont-

ruimd wegens huurachterstand. 

Huisuitzettingen wegens huurschuld stabiel 

Het totaal aantal huisuitzettin-

gen is in 2014 dus iets afgeno-

men, maar het aantal huisuitzet-

tingen wegens huurschuld bleef 

nagenoeg stabiel. 

Ondanks de stijging in het aantal 

huurschulden, zijn er dus niet 

meer woningen ontruimd. 
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4-5

3-4

2-3

1-2
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http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=71446NED&D1=0,2-4&D2=9&D3=l&HD=140703-1111&HDR=T,G2&STB=G1
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Huurachterstanden en huisuitzettingen woningcorporaties 
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Huurachterstand 

op 31-12-2014 
                 

minder dan 1 maand 113 207 179 71   100 419  

1-2 maanden 181 289 239 69  23 29 316  

2-3 maanden 72 116 123 21  8 10 132  

3-4 maanden 37 66 82 19  7 4 69  

4-5 maanden 27 37 67 7  9 2 30  

5 of meer maanden 18 36 74 7  1 3 52  

TOTAAL 448 751 764 194 477# 48 148 1.018 3.848 

Deurwaarder          

ingezet 418 600 618 65 219 12 48 543* 2.523 

Huisuitzetting          

wegens huurschuld 29 57 22 1 13 2 8 28 160 

andere reden 11 4 6 1 5 1 3 6 37 

 beschrijving huurach-

terstanden en huisuitzet-

tingen 

# Mercatus maakt uitsluitend onderscheid tussen huurachterstanden van minder dan drie maanden (399) en 

meer dan drie maanden (78).  

 

* Ymere kan geen cijfers leveren over het aantal ingezette deurwaarders per jaar. Bij benadering daarvan 

staat in de tabel het gemiddeld aantal adressen dat per maand onder een deurwaarder is. 

 

Meer over de woningcorporaties (o.a. woningbezit) is te vinden bij de rijksoverheid of de corporaties zelf. 

 rijksoverheid 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woningcorporaties
http://www.centrada.nl/
http://www.mercatus.nl/
http://www.ofw.nl/
http://www.goedestede.nl/
http://www.ymere.nl/
http://www.patrimoniumurk.nl/
http://www.de-alliantie.nl/
http://www.woonpalet.net/
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In Almere stonden in 2014 

1.432 unieke personen 

geregistreerd als zijnde 

verslaafd. Dat is een daling 

van -4% ten opzichte van 

2013. De daling in Almere is 

daarmee kleiner dan die in de 

provincie als geheel. 

 verslaafden in Flevoland  

(-17%) 

 

Het aantal softdrugsverslaafden 

bleef vrijwel gelijk (van 574 

naar 572), van de overige typen 

verslaafden werden er minder 

geregistreerd.  

Bijna driekwart van de geregi-

streerde verslaafden in Almere 

is man, de gemiddelde leeftijd 

is 38 jaar en zeven op de tien 

zijn allochtoon. 

Almere 

1.432  verslaafden 

1.213  dak– en thuislozen 

Lichte daling geregistreerde verslaafden 

en bijna de helft (48%) is alloch-

toon. De gemiddelde leeftijd is 

38 jaar. 

  

Het totaal aantal dak- en 

thuislozen geregistreerd in 

Almere schommelde enkele 

jaren rond de 1.600, maar 

daalde in 2014 met -29% naar 

1.213. In de provincie daalde 

het aantal minder sterk. 

 dak- en thuislozen in Flevo-

land (-20%) 

 

Een groot deel van de daling 

komt door een halvering van de 

subgroep onbekende daklozen 

(van 547 naar 269, voornamelijk 

briefadressen die wegens op-

schoning uit de registraties zijn 

verdwenen). Daarnaast is er 

echter ook een flinke afname in 

het aantal feitelijk en dreigend 

daklozen (van 336 naar 230, 

respectievelijk van 573 naar 

319). 

Bijna twee derde van de dak- 

en thuislozen in Almere is man 

Forse daling geregistreerde dak- en thuislozen 
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1.4321.486
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Er werden in Almere in 2014 

minder plegers dan 

slachtoffers van huiselijk 

geweld geregistreerd. De da-

ling in aantallen is bij plegers 

groter dan bij slachtoffers.  

Het aantal plegers daalde met 

-19% naar 407. Deze daling is 

vergelijkbaar met die in de 

rest van de provincie. 

 plegers huiselijk geweld 

in Flevoland (-17%) 

 

Acht op de tien plegers van 

huiselijk geweld in Almere zijn 

mannen. De etnische verdeling 

lijkt op die van de slachtoffers: 

32% is allochtoon. De gemid-

delde leeftijd is 37 jaar.  

Daling geregistreerde plegers huiselijk geweld 

1.071
967

1.095 1.1281.159

5,7 5,1 5,7 5,9 5,8

'10 '11 '12 '13 '14

totaal aantal aantal per 1.000 inwoners

407  plegers huiselijk geweld 

491 447 447 407
502

2,6 2,3 2,3 2,6 2,1

'10 '11 '12 '13 '14

totaal aantal aantal per 1.000 inwoners

1.128  slachtoffers huiselijk geweld 

Lichte daling geregistreerde slachtoffers huiselijk 

geweld 

In 2014 zijn in Almere 1.128 

slachtoffers van huiselijk ge-

weld geregistreerd. Dat komt 

neer op een daling van -3%. 

Provincie-breed bleef het aan-

tal slachtoffers vrijwel gelijk. 

 slachtoffers huiselijk geweld 

in Flevoland (stabiel) 

 

De meeste slachtoffers van 

huiselijk geweld in Almere zijn 

vrouwen. Eén op de tien is jon-

ger dan 20 jaar; de gemiddelde 

leeftijd is 36 jaar. Hoewel al-

lochtonen slachtoffers een min-

derheid vormen, is het toch een 

flinke groep (38%). 
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Profiel kwetsbare groepen in Almere 

 
 

verslaafden 

dak- en  

thuislozen 

slachtoffers 

huiselijk geweld 

plegers 

huiselijk geweld 

Geslacht         

man 1.022 71% 760 62% 214 19% 326 80% 

vrouw 409 29% 451 37% 911 81% 81 20% 

onbekend 1  2  3    

Leeftijd         

jonger dan 20 136 10% 32 3% 101 9% 22 5% 

20 t/m 29 331 23% 366 30% 283 25% 97 24% 

30 t/m 39 308 22% 312 26% 331 29% 132 33% 

40 t/m 49 289 20% 242 20% 236 21% 101 25% 

50 t/m 59 262 18% 174 14% 128 11% 43 11% 

60 en ouder 106 7% 87 7% 45 4% 11 3% 

onbekend     4  1  

gemiddeld  38 jr  38 jr  36 jr  37 jr 

Etniciteit         

Nederlands 990 70% 614 52% 620 62% 231 58% 

Surinaams 131 9% 206 17% 116 12% 71 18% 

Antilliaans 42 3% 83 7% 45 5% 20 5% 

Turks 12 1% 14 1% 14 1% 6 2% 

Marokkaans 45 3% 60 5% 52 5% 13 3% 

overig westers 85 6% 70 6% 42 4% 10 3% 

overig niet-westers 110 8% 136 12% 115 12% 50 13% 

onbekend 17  30  124  6  

Fin. problematiek         

schulden 156 11% 266 22% 39 4% 59 15% 

Totaal 1.432  1.213  1.128  407  

 verslaafden in Flevo-

land 

 dak- en thuislozen in 

Flevoland 

 slachtoffers huiselijk 

geweld in Flevoland 

 plegers huiselijk ge-

weld in Flevoland 

 bijlage onderzoeksme-

thodiek 

 website 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Almere
http://www.almere.nl
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Lelystad registreerde in 2014 

760 verslaafden. Dat komst-

neer op een stijging van +14% 

ten opzichte van 2013, terwijl 

in de gehele provincie het 

aantal verslaafden juist afnam 

met -17%.  

 verslaafden in Flevoland  

(-17%) 

 

Vooral het aantal softdrugsver-

slaafden is toegenomen (van 

241 naar 322). Lelystad kent 

daarom in 2014 net zoveel 

softdrugs- als alcohol verslaaf-

den. Ook de groep die verslaafd 

is aan andere middelen of 

kampt met gedragsverslaving 

werd groter (van 164 naar 249). 

Bijna driekwart van de in Lely-

stad geregistreerde verslaafden 

is man, de gemiddelde leeftijd 

is 40 jaar en twee op de tien is 

allochtoon. 

Lelystad 

760  verslaafden 

500  dak– en thuislozen 

Stijging geregistreerde verslaafden 

In 2014 lag het totaal aantal 

geregistreerde dak- en 

thuislozen in Lelystad op 500. 

Dat is -27% lager dan in 2013 

en een grotere afname dan in 

de provincie als geheel.  

 dak- en thuislozen in Flevo-

land (-20%) 

 

De daling in dak– en thuisloos-

heid geldt voor alle subgroe-

pen, maar in concrete aantallen 

was die het grootst bij de resi-

dentieel daklozen (van 293 naar 

236) en de onbekende sub-

groep (van 167 naar 43, voor-

namelijk briefadressen). 

Twee derde van de dak- en 

thuislozen in Lelystad is man, 

de gemiddelde leeftijd is 39 

jaar en  een kwart is allochtoon.  

Forse daling geregistreerde dak- en thuislozen 
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* w.o. 204 beschermd wonen 
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Het aantal geregistreerde ple-

gers van huiselijk geweld be-

draagt meer dan de helft van 

het aantal slachtoffers. In 2014 

werden er in Lelystad 183 ple-

gers geregistreerd; een daling 

van -21%. Dat is een iets gro-

tere daling dan in de rest van 

Flevoland. 

 plegers huiselijk geweld  

in Flevoland (-17%) 

 

Acht op de tien plegers van 

huiselijk geweld in Lelystad zijn 

mannen en een derde is alloch-

toon. De gemiddelde leeftijd is 

39 jaar. 

Daling geregistreerde plegers huiselijk geweld 

Het aantal geregistreerde 

slachtoffers van huiselijk ge-

weld in Lelystad daalde licht 

met -3% naar 462 in 2014. In 

de provincie Flevoland als 

geheel bleef het aantal slacht-

offers min of meer gelijk. 

 slachtoffers huiselijk geweld 

in Flevoland (stabiel) 

 

Ruim driekwart van de slachtof-

fers van huiselijk geweld in 

Lelystad is vrouw, bijna  drie-

kwart is autochtoon Nederlands 

en de gemiddelde leeftijd be-

draagt 36 jaar.  

Lichte daling geregistreerde slachtoffers huiselijk 

geweld 462  slachtoffers huiselijk geweld 

183  plegers huiselijk geweld 
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381

430 462475
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 verslaafden in Flevo-

land 

 dak- en thuislozen in 

Flevoland 

 slachtoffers huiselijk 

geweld in Flevoland 

 plegers huiselijk ge-

weld in Flevoland 

 bijlage onderzoeksme-

thodiek 

 website 

Profiel kwetsbare groepen in Lelystad 

 
 

verslaafden 

dak- en  

thuislozen 

slachtoffers 

huiselijk geweld 

plegers 

huiselijk geweld 

Geslacht         

man 534 70% 320 64% 106 23% 154 84% 

vrouw 225 30% 177 36% 353 77% 29 16% 

onbekend 1  3  3    

Leeftijd         

jonger dan 20 39 5% 13 3% 43 9% 5 3% 

20 t/m 29 175 23% 164 33% 112 25% 36 20% 

30 t/m 39 183 24% 113 23% 128 28% 50 28% 

40 t/m 49 172 23% 86 17% 89 19% 54 30% 

50 t/m 59 117 15% 67 14% 64 14% 27 15% 

60 en ouder 73 10% 54 11% 22 5% 10 6% 

onbekend 1  3  4  1  

gemiddeld  40 jr  39 jr  36 jr  39 jr 

Etniciteit         

Nederlands 610 82% 368 75% 314 71% 120 66% 

Surinaams 36 5% 34 7% 39 9% 26 14% 

Antilliaans 18 2% 22 5% 16 4% 6 3% 

Turks 7 1% 8 2% 11 3% 7 4% 

Marokkaans 22 3% 9 2% 11 3% 7 4% 

overig westers 24 3% 19 4% 24 5% 5 3% 

overig niet-westers 28 4% 28 6% 30 7% 11 6% 

onbekend 15  12  17  1  

Fin. problematiek         

schulden 130 17% 181 36% 69 15% 39 21% 

Totaal 760  500  462  183  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lelystad
http://www.lelystad.nl
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In Noordoostpolder daalde 

het aantal geregistreerde ver-

slaafden in 2014 met -13% 

naar 178.  

 verslaafden in Flevoland  

(-17%) 

 

Vooral het aantal alcoholver-

slaafden nam af (van 84 naar 

74), bij softdrugsverslaafden 

was de daling minder sterk (van 

64 naar 58), het aantal hard-

drugsverslaafden bleef min of 

meer gelijk en andere typen 

verslavingen namen zelfs iets 

toe (van 60 naar 69). 

Ruim twee derde van de ver-

slaafden in Noordoostpolder is 

man, bijna negen op de tien 

zijn autochtoon en de gemid-

delde leeftijd is 41 jaar. 

Noordoostpolder 

178 verslaafden 

145  dak– en thuislozen 

Daling geregistreerde verslaafden 

Noordoostpolder registreerde 

in 2014 in totaal 145 dak- en 

thuislozen; een daling van  

-11% ten opzichte van het jaar 

daarvoor. Flevoland als geheel 

liet een sterkere daling in dak– 

en thuisloosheid zien. 

 dak- en thuislozen in Flevo-

land (-20%) 

 

Vooral het aantal residentieel 

daklozen nam af (van 101 naar 

84), het aantal dreigend daklo-

zen ging van 57 naar 41. De 

aantallen feitelijk daklozen en 

zwerfjongeren veranderden 

niet of nauwelijks. 

Zeven op de tien dak- en thuis-

lozen geregistreerd in Noord-

oostpolder is man, de gemid-

delde leeftijd is 40 jaar en bijna 

negen op de tien zijn autoch-

toon.  

  

Daling geregistreerde dak- en thuislozen 
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fers van huiselijk geweld in de 

gemeente Noordoostpolder 

man. Ook zijn de slachtoffers 

van huiselijk geweld in Noord-

oostpolder relatief jong, gemid-

deld 34 jaar. 

De gemeente Noordoostpol-

der registreerde in 2014 in 

totaal 285 slachtoffers van 

huiselijk geweld. Dat vertaalt 

zich in 6,1 slachtoffers per 

1.000 inwoners en een daling 

van -6%.   

 slachtoffers huiselijk geweld 

in Flevoland (stabiel) 

 

In de Flevomonitor 2013 werd 

een daling ten opzichte van 

2012 gerapporteerd, doordat 

een deel van de gegevens van 

Zorggroep Oude en Nieuwe 

Land niet goed was ingelezen in 

de dataset wegens een sys-

teemfout. In werkelijkheid 

steeg het aantal slachtoffers 

tussen 2012 en 2013, maar is in 

2014 dus weer wat gedaald. 

In tegenstelling tot de meeste 

andere gemeenten in Flevoland 

is bijna de helft van de slachtof-

Eén op 1.000 inwoners van 

Noordoostpolder is geregi-

streerd als pleger van huiselijk 

geweld. In totaal gaat het om 

48 plegers in 2014. Dat is vrij-

wel gelijk aan het aantal van 

2013, terwijl de rest van Flevo-

land een daling laat zien.  

 plegers huiselijk geweld  

in Flevoland (-17%) 

 

Negen op de tien plegers zijn 

mannen en zeven op de tien 

zijn autochtoon Nederlands. De 

gemiddelde leeftijd is 35 jaar. 

Geregistreerde plegers huiselijk geweld stabiel 

Daling geregistreerde slachtoffers huiselijk geweld 285  slachtoffers huiselijk geweld 

183  plegers huiselijk geweld 
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Profiel kwetsbare groepen in Noordoostpolder 

 
 

verslaafden 

dak- en  

thuislozen 

slachtoffers 

huiselijk geweld 

plegers 

huiselijk geweld 

Geslacht         

man 121 68% 101 70% 138 48% 44 92% 

vrouw 57 32% 44 30% 147 52% 4 8% 

onbekend         

Leeftijd         

jonger dan 20 9 5% 6 4% 43 16%   

20 t/m 29 40 23% 42 29% 73 27% 15 31% 

30 t/m 39 40 23% 27 19% 60 22% 21 44% 

40 t/m 49 33 19% 19 13% 57 21% 5 10% 

50 t/m 59 35 20% 32 22% 29 11% 6 13% 

60 en ouder 21 12% 18 13% 9 3% 1 2% 

onbekend   1  14    

gemiddeld  41 jr  40 jr  34 jr  35 jr 

Etniciteit         

Nederlands 146 86% 119 86% 207 83% 33 70% 

Surinaams 1 1% 1 1% 1 0%   

Antilliaans 2 1% 3 2% 4 2% 2 4% 

Turks 1 1% 3 2% 1 0% 1 2% 

Marokkaans 2 1% 3 2% 7 3%   

overig westers 9 5% 6 4% 10 4%   

overig niet-westers 9 5% 4 3% 19 8% 11 23% 

onbekend 8  6  36  1  

Fin. problematiek         

schulden 15 8% 37 26% 23 8% 4 8% 

Totaal 178  145  285  48  

 verslaafden in Flevo-

land 

 dak- en thuislozen in 

Flevoland 

 slachtoffers huiselijk 

geweld in Flevoland 

 plegers huiselijk ge-

weld in Flevoland 

 bijlage onderzoeksme-

thodiek 

 website 

http://www.noordoostpolder.nl
http://nl.wikipedia.org/wiki/Noordoostpolder
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Dronten registreerde +7% 

meer verslaafden in 2014, in 

totaal 148 unieke personen. 

Dronten is de enige gemeente 

die een toename in verslaving 

laat zien, in de rest van de 

provincie daalde het aantal 

geregistreerde verslaafden. 

 verslaafden in Flevoland  

(-17%) 

 

De aantallen alcohol- en drugs-

verslaafden veranderden nau-

welijks, maar andere typen 

verslaving (andere middelen of 

gedragsverslaving) verdubbel-

de (van 31 naar 64). 

Tweederde van de verslaafden 

in Dronten is man en de gemid-

delde leeftijd is 39 jaar. Alloch-

tonen zijn in de minderheid 

(12%). 

Dronten 

148 verslaafden 

75  dak– en thuislozen 

Stijging geregistreerde verslaafden 

Met 75 geregistreerde  dak– 

en thuislozen had Dronten in 

2014 een daling van  -18% ten 

opzichte van 2013. Dit is ver-

gelijkbaar met de rest van de 

provincie.  

 dak- en thuislozen in Flevo-

land (-20%) 

 

De daling betreft vooral resi-

dentieel daklozen (van 48 naar 

36) en dreigend daklozen (van 

36 naar 19). Vrijwel alle residen-

tieel daklozen uit Dronten ver-

bleven in voorzieningen voor 

beschermd wonen. 

Bijna de helft van alle geregi-

streerde dak- en thuislozen in 

Dronten is vrouw. De gemiddel-

de leeftijd bedraagt 42 jaar. 

Ongeveer één op de negen is 

allochtoon.  

Daling geregistreerde dak- en thuislozen 
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In 2014 zijn 114 slachtoffers 

van huiselijk geweld geregi-

streerd in Dronten. Dat is een 

daling van -4%, maar feitelijk 

is het een handvol slachtoffers 

minder en zou men het ook als 

een min of meer stabiel aantal 

kunnen omschrijven. 

 slachtoffers huiselijk geweld 

in Flevoland (stabiel) 

 

Driekwart van de slachtoffers 

van huiselijk geweld is vrouw, 

eveneens driekwart is autoch-

toon Nederlands en de gemid-

delde leeftijd is 37 jaar. 

Het aantal geregistreerde ple-

gers van huiselijk geweld in 

Dronten nam wel duidelijk af. 

In 2014 zijn er 34 geteld. Dat is 

een afname van -19% die wei-

nig afwijkt van de rest van 

Flevoland.  

 plegers van huiselijk geweld 

in Flevoland (-17%) 

 

Eén op de tien plegers van hui-

selijk geweld in Dronten is 

vrouw en één op de  twaalf is 

allochtoon. De gemiddelde 

leeftijd bedraagt 36 jaar. 

Daling geregistreerde plegers huiselijk geweld 

Geregistreerde slachtoffers huiselijk geweld min of 

meer stabiel 114  slachtoffers huiselijk geweld 

34  plegers huiselijk geweld 
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Profiel kwetsbare groepen in Dronten 

 
 

verslaafden 

dak- en  

thuislozen 

slachtoffers 

huiselijk geweld 

plegers 

huiselijk geweld 

Geslacht         

man 98 66% 35 47% 26 23% 30 91% 

vrouw 50 34% 40 53% 88 77% 3 9% 

onbekend       1  

Leeftijd         

jonger dan 20 12 8%   13 11% 2 6% 

20 t/m 29 31 21% 17 23% 30 26% 8 24% 

30 t/m 39 35 24% 21 28% 23 20% 10 29% 

40 t/m 49 37 25% 14 19% 20 18% 12 35% 

50 t/m 59 20 14% 15 20% 21 18% 2 6% 

60 en ouder 13 9% 8 11% 7 6%   

onbekend         

gemiddeld  39 jr  42 jr  37 jr  36 jr 

Etniciteit         

Nederlands 128 88% 59 89% 83 74% 27 84% 

Surinaams     2 2%   

Antilliaans 1 1%   1 1% 1 3% 

Turks 1 1% 1 2% 4 4%   

Marokkaans 1 1%   3 3% 1 3% 

overig westers 5 3% 1 2% 3 3% 2 6% 

overig niet-westers 9 6% 5 8% 17 15% 1 3% 

onbekend 3  9  1  2  

Fin. problematiek         

schulden 9 6% 15 20% 9 8% 6 18% 

Totaal 148  75  114  34  

 verslaafden in Flevo-

land 

 dak- en thuislozen in 

Flevoland 

 slachtoffers huiselijk 

geweld in Flevoland 

 plegers huiselijk ge-

weld in Flevoland 

 bijlage onderzoeksme-

thodiek 

 website 

http://www.dronten.nl
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dronten
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In Zeewolde is het aantal 

geregistreerde verslaafden in 

2014 met -8% gedaald naar 

57. De provincie Flevoland als 

geheel liet een grotere afname 

in verslaving zien.  

 verslaafden in Flevoland  

(-17%) 

 

Het aantal geregistreerde alco-

holverslaafden nam af van 33 

naar 26, maar softdrugsversla-

ving (van 13 naar 19) en andere 

typen verslaving (van 8 naar 16)

komen juist vaker voor. Hard-

drugsverslaving bleef min of 

meer gelijk. 

Ruim drie kwart is man, bijna 

iedereen (98%) is autochtoon 

Nederlands en de gemiddelde 

leeftijd is 36 jaar. 

Zeewolde 

57 verslaafden 

24  dak– en thuislozen 

Lichte daling geregistreerde verslaafden 

gemiddelde leeftijd is 36 jaar.  Er zijn in 2014 in Zeewolde 24 

dak– en thuislozen geregi-

streerd. Ten opzichte van de 

rest van de provincie is dat 

een relatief beperkte daling 

van -11% en betreft in concre-

to drie individuen. 

 dak- en thuislozen in Flevo-

land (-20%) 

 

De daling in dak- en thuisloos-

heid is vooral een daling van 

het aantal dreigend daklozen 

(van 13 naar 6). De overige 

subgroepen bleven min of meer 

gelijk of werden iets groter. 

Vrijwel alle residentieel daklo-

zen uit Zeewolde verbleven in 

voorzieningen voor beschermd 

wonen.  

Bijna twee derde van de dak- 

en thuislozen in Zeewolde is 

vrouw en bijna iedereen (96%) 

is autochtoon Nederlands. De 

Beperkte daling geregistreerde dak- en thuislozen 
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* w.o. 11 beschermd wonen 
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In tegenstelling tot de provin-

cie Flevoland als geheel - waar 

het aantal geregistreerde 

slachtoffers van huiselijk ge-

weld stabiel bleef - daalde het 

aantal slachtoffers van 

huiselijk geweld in Zeewolde 

met -19% naar 60.  

 slachtoffers huiselijk geweld 

in Flevoland (stabiel) 

 

De gemiddelde leeftijd van 

slachtoffers in Zeewolde is 39 

jaar. Een kwart van de slachtof-

fers is mannelijk.  Eén op de vijf 

is allochtoon.  

Eveneens in tegenstalling tot 

de rest van de provincie - waar 

het aantal geregistreerde ple-

gers van huiselijk geweld daal-

de - registreerde Zeewolde in 

2014 +36% meer plegers van 

huiselijk geweld, in totaal 30 

unieke personen  

 plegers huiselijk geweld  

in Flevoland (-17%) 

 

De in Zeewolde geregistreerde 

plegers zijn voornamelijk au-

tochtoon Nederlandse mannen. 

De gemiddelde leeftijd ligt 

lager dan die van de slachtof-

fers: 35 jaar.  

Stijging geregistreerde plegers huiselijk geweld 

Daling geregistreerde slachtoffers huiselijk geweld 60  slachtoffers huiselijk geweld 

30 plegers huiselijk geweld 
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Profiel kwetsbare groepen in Zeewolde 

 
 

verslaafden 

dak- en  

thuislozen 

slachtoffers 

huiselijk geweld 

plegers 

huiselijk geweld 

Geslacht         

man 41 73% 9 38% 15 26% 23 77% 

vrouw 15 27% 15 63% 43 74% 7 23% 

onbekend 1        

Leeftijd         

jonger dan 20 9 16%   5 9% 1 3% 

20 t/m 29 11 19% 14 61% 10 18% 9 30% 

30 t/m 39 13 23% 3 13% 10 18% 9 30% 

40 t/m 49 15 26% 2 9% 20 35% 8 27% 

50 t/m 59 7 12% 4 17% 11 19% 3 10% 

60 en ouder 2 4%   1 2%   

onbekend   1  3    

gemiddeld  36 jr  33 jr  39 jr  35 jr 

Etniciteit         

Nederlands 50 98% 23 96% 46 79% 21 70% 

Surinaams 1 2% 1 4% 1 2% 2 7% 

Antilliaans         

Turks         

Marokkaans     2 3% 2 7% 

overig westers     6 10%   

overig niet-westers     3 5% 5 17% 

onbekend 6    2    

Fin. problematiek         

schulden 5 9% 6 25% 9 15% 1 3% 

Totaal 57  24  60  30  

 verslaafden in Flevo-

land 

 dak- en thuislozen in 

Flevoland 

 slachtoffers huiselijk 

geweld in Flevoland 

 plegers huiselijk ge-

weld in Flevoland 

 bijlage onderzoeksme-

thodiek 

 website 

http://www.zeewolde.nl
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zeewolde
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In Urk stonden 61 unieke per-

sonen geregistreerd als zijnde 

verslaafd in 2014. Dat is een 

daling van -9% ten opzichte 

van 2013. Vergeleken met de 

provincie als geheel is dat een 

lichte daling. 

 verslaafden in Flevoland  

(-17%) 

 

Vooral het aantal alcohol, soft-

drugs- en andere typen ver-

slaafden nam af, het aantal 

harddrugsverslaafden bleef min 

of meer gelijk. 

Negen van de tien verslaafden 

zijn man.  De gemiddelde leef-

tijd is betrekkelijk jong, name-

lijk 33 jaar. Verslaafden in Urk 

zijn relatief vaak verslaafd aan 

harddrugs.  

Urk 

61 verslaafden 

11  dak– en thuislozen 

Lichte daling geregistreerde verslaafden 

Het totaal aantal 

geregistreerde dak- en 

thuislozen in de gemeente Urk 

bleef stabiel. Provincie-breed 

nam het aantal dak– en thuis-

lozen af. 

 dak- en thuislozen in Flevo-

land (-20%) 

 

De groep dak- en thuislozen uit 

Urk bestaat grotendeels uit 

dreigend daklozen. 

Net als de verslaafden, zijn ook 

de dak- en thuislozen in de 

gemeente Urk relatief jong (32 

jaar).   

Geregistreerde dak- en thuislozen stabiel 
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Net als in de gemeente Noord-

oostpolder, is een groot deel 

van de slachtoffers van huiselijk 

geweld man en ligt de gemid-

deld leeftijd met 31 jaar relatief 

laag. Noordoostpolder en Urk 

wijken daarmee af van de overi-

ge gemeenten in Flevoland. 

Verschil tussen beide gemeen-

ten is dat vrijwel alle slachtoffers 

uit Urk van autochtoon Neder-

landse afkomst zijn. 

Als enige gemeente in Flevo-

land registreerde Urk in 2014 

meer slachtoffers van huiselijk 

geweld dan in 2013. In totaal 

ging het om 52 unieke perso-

nen en een stijging van +23%. 

Provincie-breed bleef het aan-

tal slachtoffers van huiselijk 

geweld min of meer gelijk.   

 slachtoffers huiselijk geweld 

in Flevoland (stabiel) 

 

In de Flevomonitor 2013 werd 

een daling ten opzichte van 

2012 gerapporteerd, doordat 

een deel van de gegevens van 

Zorggroep Oude en Nieuwe 

Land niet goed was ingelezen in 

de dataset wegens een sys-

teemfout. In werkelijkheid 

steeg het aantal slachtoffers 

tussen 2012 en 2013. En tussen 

2013 en 2014 is die stijging dus 

doorgezet. 

Tegenover de stijging in het 

aantal slachtoffers, staat een 

daling in het aantal plegers 

van huiselijk geweld in de 

gemeente Urk. In 2014 ging 

het om 4 unieke personen, wat 

neerkomt op een afname van  

-25%. Deze afname is procen-

tueel groter dan die in de rest 

van de provincie, maar in con-

crete aantallen beperkt. 

 plegers huiselijk geweld  

in Flevoland (-17%) 

 

Alle geregistreerde plegers uit 

de gemeente Urk zijn mannen 

en ze zijn allemaal autochtoon 

Nederlands. De gemiddelde 

leeftijd is 36 jaar. 

Daling geregistreerde plegers huiselijk geweld 

Stijging geregistreerde slachtoffers huiselijk geweld 52  slachtoffers huiselijk geweld 

4  plegers huiselijk geweld 
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Profiel kwetsbare groepen in Urk 

 
 

verslaafden 

dak- en  

thuislozen 

slachtoffers 

huiselijk geweld 

plegers 

huiselijk geweld 

Geslacht         

man 55 90% 10 91% 24 46% 4 100% 

vrouw 6 10% 1 9% 28 54%   

onbekend         

Leeftijd         

jonger dan 20 7 13% 2 20% 9 21%   

20 t/m 29 21 39% 5 50% 11 26% 1 25% 

30 t/m 39 12 22%   11 26% 2 50% 

40 t/m 49 4 7% 1 10% 6 14% 1 25% 

50 t/m 59 7 13% 1 10% 5 12%   

60 en ouder 3 6% 1 10%     

onbekend 7  1  10    

gemiddeld  33 jr  32 jr  31 jr  36 jr 

Etniciteit         

Nederlands 56 92% 11 100% 34 92% 4 100% 

Surinaams         

Antilliaans         

Turks         

Marokkaans 2 3%       

overig westers     1 3%   

overig niet-westers 3 5%   2 5%   

onbekend         

Fin. problematiek         

schulden 6 10% 2 18% 1 2%   

Totaal 61  11  52  4  

 verslaafden in Flevo-

land 

 dak- en thuislozen in 

Flevoland 

 slachtoffers huiselijk 

geweld in Flevoland 

 plegers huiselijk ge-

weld in Flevoland 

 bijlage onderzoeksme-

thodiek 

 website 

http://www.urk.nl
http://nl.wikipedia.org/wiki/Urk
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Bijlage onderzoeksmethodiek 

In deze bijlage wordt de on-

derzoeksmethodiek van de 

Flevomonitor gedetailleerd 

beschreven. 

Hoe zijn de registratiegegevens 

verzameld? Hoe zijn deze ge-

koppeld en verwerkt? Hoe wor-

den verslaafden, dak- en thuis-

Onderzoeksmethodiek 

Voor de Flevomonitor 2014 

hebben 17 verschillende in-

stanties, die contact hebben 

met verslaafden, dak‐ en 

thuislozen en/of slachtoffers 

en plegers, registratiegege-

vens aangeleverd. Dit zijn 

hulpverleningsinstellingen 

(zoals verslavingszorg, maat-

schappelijke opvang, ggz, 

maatschappelijk werk, vrou-

wenopvang) en politie en jus-

titie. 

Deelname aan de Flevomonitor 

en levering van registratiegege-

vens is geformaliseerd in een 

convenant tussen de instanties 

en centrumgemeente Almere.  

Aanlevering registratiegegevens 

de regionale politie-eenheid 

Midden-Nederland. Daardoor is 

het niet meer mogelijk om (zoals 

voorheen) een selectie te maken 

van incidenten van huislijk ge-

weld die bij de politie in Flevo-

land zijn gemeld. In plaats daar-

van is een selectie gemaakt van 

incidenten die in Flevoland zijn 

gepleegd. 

Wijzigingen in registratiesys-

temen kunnen hun weerslag 

hebben op de aantallen. Ener-

zijds omdat daardoor meer of 

minder personen kunnen wor-

den geïdentificeerd als ver-

slaafd, dak- en thuisloos, slacht-

offer of pleger van huiselijk 

geweld. Anderzijds is het niet 

ongebruikelijk dat een systeem-

wijziging aanleiding geeft tot 

uitbreiding van de registratie of 

juist opschoning door dubbele 

of verouderde dossiers te verwij-

deren. 

Overigens is het niet altijd even 

eenvoudig voor instanties om de 

gevraagde gegevens (tijdig) aan 

te leveren. Registratiesystemen 

zijn soms dusdanig ingericht dat 

de gegevens er niet zomaar ‘met 

een druk op de knop’ uitrollen. 

Bepaalde systemen kunnen al-

leen geaggregeerde output 

produceren en geen databe-

stand op individueel niveau. In 

die gevallen wordt speciaal ten 

behoeve van de Flevomonitor 

handmatig een spreadsheet met 

de gewenste gegevens gevuld. 

In totaal leverden de instanties 

gezamenlijk tienduizenden 

records registratiegegevens. 

Ten opzichte van de voor-

gaande Flevomonitor zijn in 

2014 de registratiesystemen 

van GGz Centraal, Leger des 

Heils en Politie gewijzigd. 

Bij GGz Centraal zijn de voor-

heen afzonderlijke registraties 

van De Meregaard en Meerzicht 

samengevoegd. 

Leger des Heils kon door een 

systeemwijziging (tijdelijk) een 

aantal indicatoren (kenmerken 

van cliënten) niet leveren. Daar-

door ontbreekt onder andere 

informatie over het al dan niet 

hebben van onderdak. Dit heeft 

tot gevolg dat minder cliënten 

van de afdelingen 50|50 en 

Grijs Genoegen en briefadres-

sen kunnen worden ingedeeld 

bij specifieke subgroepen dak- 

en thuislozen. Al deze cliënten 

vallen in 2014 onder de catego-

rie ’subgroep onbekend’. 

Politie Flevoland is opgegaan in 

Wijzigingen in registraties 

lozen en slachtoffers en plegers 

van huiselijk geweld in de regi-

stratiesystemen geïdentificeerd? 

Welke definities en begrippen 

worden gehanteerd? 

Flevomonitor 2014 
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Selectie registratiegegevens 

Vrijwel alle deelnemende in-

stanties leverden hun volledi-

ge registratiebestand over het 

kalenderjaar 2014, dat wil 

zeggen registratiegegevens 

van alle cliënten die dat jaar in 

contact waren met de betref-

fende instantie.  

Er werd door de instanties dus 

geen selectie gemaakt van cli-

ënten die verslaafd, dak- en 

thuisloos, pleger of slachtoffer 

van huiselijk geweld waren. 

Hierdoor kan de overlap tussen 

instanties zo goed mogelijk in 

kaart worden gebracht. Bijvoor-

beeld: een cliënt van BlijfGroep 

is tevens bij GGz Centraal in 

behandeling voor depressie, 

maar bij de laatste instantie is 

het huiselijk geweld niet gesig-

naleerd of niet vastgelegd in 

het registratiesysteem. Deze 

persoon zal dan niet in de se-

lectie van gegevens van GGz 

Centraal terechtkomen en de 

overlap tussen beide instanties 

kan niet worden aangetoond. 

Door selectie achterwege te 

laten, kan dit wel. 

Drie instanties maakten wel een 

selectie uit hun registratiebe-

stand. Openbaar Ministerie 

leverde uitsluitend gegevens 

van plegers van huiselijk ge-

weld, Zorggroep Oude en Nieu-

we Land van slachtoffers van 

huiselijk geweld en ook Politie 

maakte een selectie op het 

thema huiselijk geweld (zowel 

slachtoffers als plegers).  

Instanties die ook buiten de 

provincie Flevoland actief zijn, 

hebben wel een selectie ge-

maakt van gegevens van cliën-

ten van Flevolandse vestigin-

gen, maar niet geselecteerd op 

woonplaats van de cliënt.  

Openbaar Ministerie en Politie 

maakten een selectie zaken cq. 

incidenten die werden gepleegd 

in de provincie Flevoland. 

Opschonen, categoriseren, synchroniseren, combineren 

zijn, in die gevallen dat een 

persoon in meerdere bestanden 

voorkwam, eventuele missende 

gegevens in het ene bestand 

aangevuld met gegevens uit 

een ander bestand. 

Wanneer verschillende 

bestanden tegenstrijdige 

achtergrondgegevens van 

dezelfde persoon bevatten (bijv. 

woonplaats is Almere in 

bestand A en Lelystad in 

bestand B), dan gelden de 

meest actuele gegevens. 

Een persoon werd 

geïdentificeerd als verslaafd, 

dak- en thuisloos of 

slachtoffers/pleger van huiselijk 

geweld wanneer deze bij ten 

minste één instantie als zodanig 

was geregistreerd. 

Enkele bestanden bevatten ook 

records van personen die wel 

waren aangemeld, maar (nog) 

niet daadwerkelijk 

ingestroomd. Voor de 

vergelijkbaarheid met andere 

instanties, die alleen gegevens 

leverden van daadwerkelijk 

ingestroomde klanten, zijn 

records van aanmeldingen 

zonder instroom verwijderd. 

In sommige gevallen is de 

geboorteplaats omgezet in het 

geboorteland. 

Gegevens over etniciteit, 

inkomen, opleidingsniveau, 

woonsituatie en samenstelling 

van het huishouden zijn elk 

voor zich samengevoegd tot 

een beperkt aantal categorieën. 

Na koppeling van de bestanden 

De verschillende registratiebe-

standen werden eerst 

opgeschoond. Vervolgens zijn 

gegevens gecategoriseerd en 

gesynchroniseerd, zodat de 

verschillende bestanden 

vergelijkbaar werden. Tot slot 

zijn de bestanden gekoppeld 

en konden de gegevens uit de 

verschillende bestanden 

worden gecombineerd. 

Sommige bestanden bevatten 

identieke records; één record 

werd behouden, de doublures 

zijn verwijderd. 

Bij een aantal instanties 

resulteren mutaties (bijv. 

interne verhuizing) of meerdere 

kenmerken (bijv. meervoudige 

problematiek) in multipele 

records per cliënt. Deze records 

zijn samengevoegd. 

Verwerking 

registratie 

gegevens 

Aantallen en percentages in tabellen 

Aantallen en percentages van 

verschillende typen verslaafden 

tellen niet altijd op tot het tota-

le aantal of percentage verslaaf-

den, omdat personen aan meer-

dere middelen verslaafd kunnen 

zijn.  

Ook aantallen en percentages 

van subgroepen dak- en thuis-

lozen tellen niet altijd op tot het 

totale aantal of percentage dak- 

en thuislozen, omdat personen 

binnen een kalenderjaar tot 

meerdere subgroepen kan heb-

 

In alle andere tabellen zijn deze 

ontbrekende gegevens wegge-

laten. De aantallen tellen daar-

om niet altijd op tot het totaal. 

Bij de berekening van de per-

centages zijn de ontbrekende 

gegevens buiten beschouwing 

gelaten. Daarom tellen de per-

centages wel op tot 100% (als 

gevolg van afronding in hele 

percentages kan dat ook 99% 

of 101% zijn). 

Er worden in de tabellen zowel 

absolute aantallen als percen-

tages weergegeven. 

In de tabellen met cijfers over 

het profiel van de verslaafden, 

dak- en thuislozen, slachtoffers 

en plegers van huiselijk geweld 

wordt weergegeven bij hoeveel 

personen geslacht, leeftijd, etni-

citeit of gemeente onbekend is.  

Ook bij de tabellen per ge-

meente  wordt aangegeven hoe 

vaak geslacht, leeftijd en etnici-

teit onbekend is.  
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Etniciteit 

Verschillende instanties 

registreren verschillende 

kenmerken die gebruikt 

kunnen worden om etniciteit 

vast te stellen. Voor deze 

monitor hebben we gezocht 

naar de grootste gemene deler 

om etniciteit toch zo 

eenduidig mogelijk te kunnen 

presenteren. 

De officiële definitie van etnici-

teit is die van het CBS: hierbij 

wordt het geboorteland van de 

ouders gecombineerd met het 

geboorteland van die persoon 

zelf, om zo tot etniciteit te ko-

men. Iemand is volgens deze 

definitie autochtoon Neder-

lands wanneer beide ouders in 

Nederland geboren zijn en 

allochtoon wanneer ten minste 

één van de ouders in het bui-

tenland geboren is.  

 herkomstgroeperingen CBS 

 

Eerstegeneratieallochtonen zijn 

zelf in het buitenland geboren 

(en hebben ten minste één 

ouder die ook in het buitenland 

is geboren) en worden inge-

deeld op basis van hun eigen 

geboorteland.  

Tweedegeneratieallochtonen 

hebben ook ten minste één 

ouder die in het buitenland is 

geboren, maar zijn zelf in Ne-

derland geboren. Zij worden 

ingedeeld op basis van het 

geboorteland van de ouder(s).  

Allochtonen zijn vervolgens 

weer onderverdeeld in Surina-

mers, Antillianen (incl. Aruba-

nen), Turken, Marokkanen, 

overige niet-westerse allochto-

nen (Afrikaans, Aziatisch of  

Zuid-Amerikaans) en westerse 

allochtonen (Australisch, Euro-

pees of Noord-Amerikaans). 

Lang niet alle instanties zijn in 

staat om gegevens te leveren 

over geboorteland van de per-

soon zelf en zijn/haar ouders. 

Soms zijn gegevens incompleet, 

maar vaker is het bij instanties 

gewoonweg niet mogelijk het 

geboorteland van de ouders in 

het systeem vast te leggen. 

Wanneer het geboorteland van 

de ouders ontbrak, is eerst ge-

keken naar het geboorteland 

van de persoon zelf. Als alterna-

tief, of aanvullend, is ook ge-

bruik gemaakt van de geregi-

streerde nationaliteit of zoge-

noemde subjectieve etniciteit 

(de persoon geeft daarbij zelf 

aan tot welke etnische groep 

hij/zij behoort of de hulpverle-

ner maakt een inschatting). 

Van ruim een kwart van alle 

unieke personen in de Fle-

vomonitor is alleen bekend dat 

zij in Nederland geboren zijn. 

Deze personen zijn als autoch-

toon Nederlands geclassifi-

ceerd, maar zouden net zo 

goed allochtonen van de twee-

de generatie kunnen zijn. Deze 

alternatieve procedure om de 

etniciteit te bepalen heeft dus 

een onderschatting van het 

aantal allochtonen tot gevolg. 

Daarnaast is bij één op de tien 

geen enkele van de onder-

staande vijf indicatoren geregi-

streerd en is de etniciteit dus 

onbekend. 

 geboorteland  subjectieve 

 persoon moeder vader nationaliteit etniciteit 

BlijfGroep ~ ~ ~ ~ n.g. 

Centrale Toegang  OK n.g. n.g. OK n.g. 

GGz Centraal OK OK OK n.g. n.g. 

IrisZorg OK n.g. n.g. n.g. n.g. 

Kwintes ~ ~ ~ OK n.g. 

Leger des Heils OK OK ~ OK n.g. 

Maatschappelijke Dienstverlening OK ~ ~ n.g. n.g. 

MEE IJsseloevers ~ n.g. n.g. n.g. n.g. 

Openbaar Ministerie OK n.g. n.g. n.g. n.g. 

Politie OK n.g. n.g. n.g. n.g. 

Tactus/Amethist OK n.g. n.g. ~ ~ 

Tikvah OK OK OK OK OK 

Vangnet & Advies n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 

De Waag OK ~ ~ n.g. n.g. 

Waypoint OK OK OK OK n.g. 

Zorggroep Almere ~ n.g. n.g. n.g. OK 

Zorggroep Oude en Nieuwe Land OK n.g. n.g. n.g. n.g. 

Bepaling van 

etniciteit 

~  

gegevens  

incompleet, 

>20% ontbreekt 

n.g. 

gegevens niet 

geregistreerd 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?ConceptID=315
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Registratie van verslaving 

Voor zover verslaving wordt 

geregistreerd bij de deelne-

mende instanties, varieert het 

van ongespecificeerde proble-

matiek tot uitgebreide di-

agnostiek. 

Bij drie instanties kan versla-

ving onder problematiek of 

aanleiding van de melding 

worden geregistreerd (net als 

bijv. psychische of sociale pro-

blemen), maar daarbij kan 

geen onderscheid gemaakt 

worden tussen alcohol‐ en 

drugverslaving.  

Bij de meeste andere instanties 

wordt het middel wel gespeci-

ficeerd en kan ook verslaving 

aan alcohol, softdrugs, hard-

drugs en niet-middelgebonden 

verslaving (bijv. gokken) wor-

den onderscheiden. Bij GGz 

Centraal gebeurt dat op basis 

van diagnose volgens een in-

ternationaal classificatiesys-

teem (ICD, DSM). Naast de 

diagnose ’afhankelijkheid’, zijn 

in de Flevomonitor ook andere 

middelgebonden diagnosen 

als ’intoxicatie’ en ’misbruik’ 

tot verslaving gerekend. Ook 

bij Centrale Toegang worden 

wel  DSM diagnosen van ver-

slaving geregistreerd, maar dat 

gebeurt niet bij alle cliënten. 

Wel wordt bij alle cliënten 

middelengebruik geïnventari-

seerd. Hoewel middelenge-

bruik uiteraard niet hetzelfde is 

als verslaving, worden deze 

gegevens toch als aanvullende 

indicator voor verslaving ge-

bruikt. In 2013 bleek een groot 

deel van de cliënten waar mid-

delengebruik was geregi-

streerd elders namelijk wel 

bekend als verslaafd.  

BlijfGroep, MEE IJsseloevers, 

Openbaar Ministerie, Politie en 

Zorggroep Oude en Nieuwe 

Land registreren geen gege-

vens over verslaving. Leger des 

Heils kon over 2014 (tijdelijk) 

geen gegevens over verslaving 

leveren. 

 verslaafden in Flevoland 

Niet  

geregistreerd 

Niet geregi-

streerd bete-

kent dat de 

informatie niet 

uit het regi-

stratiesysteem 

gehaald kan 

worden, hetzij 

omdat het niet 

in het systeem 

kan worden 

vastgelegd of 

dat het sys-

teem extractie 

van deze infor-

matie niet 

toelaat.  

Het betekent 

niet dat versla-

ving of dak- en 

thuisloosheid 

bij deze instan-

ties niet opge-

merkt wordt of 

niet genoteerd 

wordt in dos-

siers of versla-

gen.  

niet geregistreerd 

BlijfGroep 

Leger des Heils 

MEE IJsseloevers 

Openbaar Ministerie 

Politie 

Zorggroep Oude en Nieuwe Land 

niet gespecificeerd 

Maatschappelijke Dienstverlening 

Vangnet & Advies 

Zorggroep Almere 

gespecificeerd 

Centrale Toegang  

GGz Centraal 

IrisZorg 

Kwintes 

Tactus/Amethist 

Tikvah 

De Waag 

Waypoint 

Dak- en thuisloosheid wordt 

in de Flevomonitor afgeleid 

uit de voorziening of de gere-

gistreerde problematiek of 

woonsituatie. 

Drie instanties registreren dak- 

en thuisloosheid onder proble-

matiek. Hier kan niet altijd 

onderscheid gemaakt worden 

tussen verschillende typen dak- 

en thuislozen (zie volgende 

pagina). 

Uit de woonsituatie kan feitelij-

ke (bijv. ‘zwervend’, ‘op straat’) 

en residentiële (bijv. ‘tehuis 

voor daklozen’, ‘begeleid 

wonen’) dak- en thuisloosheid 

worden afgeleid. 

Bij de vijf instanties voor maat-

schappelijke opvang bepaalt 

de voorziening waar een cliënt 

is geregistreerd (het type) dak- 

en thuisloosheid. 

Bij Openbaar Ministerie, Politie, 

Zorggroep Almere en Zorg-

groep Oude en Nieuwe Land 

wordt dak- en thuisloosheid 

niet geregistreerd. 

 dak- en thuislozen in Flevo-

land 

niet geregistreerd 

Openbaar Ministerie 

Politie 

Zorggroep Almere 

Zorggroep Oude en Nieuwe Land 

op basis van problematiek 

Maatschappelijke Dienstverlening 

Vangnet & Advies 

Waypoint 

op basis van woonsituatie 

BlijfGroep 

GGz Centraal 

MEE IJsseloevers 

Tactus/Amethist 

De Waag 

op basis van voorziening 

Centrale Toegang 

IrisZorg 

Kwintes 

Leger des Heils 

Tikvah 

Registratie van dak- en thuisloosheid 

Registratie 

van verslaving 

en dak- en 

thuisloosheid 
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Vier subgroepen dak- en thuislozen 

Landelijk wordt in het Stede-

lijk Kompas onderscheid ge-

maakt tussen feitelijk daklo-

zen, residentieel daklozen, 

dreigend daklozen en zwerf-

jongeren. Sinds 2007 worden 

de dak‐ en thuislozen in de 

Flevomonitor volgens de 

beschrijvingen in dit beleids-

plan ingedeeld.  

 Stappenplan Stedelijk Kom-

pas 

 

De definitie van zwerfjongeren 

is in 2010 aangepast. Mogelijk 

volgen in de toekomst meer 

aanpassingen. In de Monitor 

Stedelijk Kompas 2013 werd al 

aangegeven dat de definities 

van feitelijk en residentieel 

daklozen aan herziening toe 

zijn (pag. 41). Tot die tijd wor-

den in de Flevomonitor de defi-

nities van feitelijk, residentieel 

en dreigend daklozen uit 2007 

gehanteerd. 

 Monitor Stedelijk Kompas 

 

 dak- en thuislozen in Flevo-

land 

Subgroepen 

dak- en  

thuislozen 

Feitelijk daklozen 

registratiebestand van de 

Centrale Toegang, mits zij 

zijn aangemeld bij Leger des 

Heils Dag- en Nachtopvang, 

Winteropvang of Kwintes 

Nachtopvang. 

 Personen (≥ 23 jaar) uit het 

registratiebestand van andere 

instanties, mits de registratie 

van dakloosheid, woonsitua-

tie of problematiek aangeeft 

dat zij feitelijk dakloos zijn 

(‘zwervend’, ‘op straat’, etc.). 

 feitelijk daklozen in Flevo-

land 

(≥ 23 jaar) om deze groep van 

de zwerfjongeren te kunnen 

onderscheiden.  

Feitelijk daklozen in de Fle-

vomonitor zijn: 

 Personen (≥ 23 jaar) uit het 

registratiebestand van Leger 

des Heils Dag- en Nachtop-

vang (uitsluitend degene die 

daar in 2014 hebben over-

nacht) en Winteropvang. 

 Personen (≥ 23 jaar) uit het 

registratiebestand van Kwin-

tes Nachtopvang. 

 Personen (≥ 23 jaar) uit het 

Feitelijk daklozen zijn perso-

nen die niet beschikken over 

een eigen woonruimte en voor 

een slaapplek ten minste één 

nacht in de maand zijn aange-

wezen op buiten slapen (in de 

openlucht of in overdekte 

openbare ruimten) of binnen 

slapen (in passantenverblijven 

van de maatschappelijke op-

vang, eendaagse noodopvang, 

of bij vrienden, kennissen of 

familie) zonder vooruitzichten 

op een slaapplek voor de daar-

op volgende nacht.  

In de Flevomonitor is hier een 

leeftijdsgrens aan toegevoegd 

Residentieel daklozen 

dentieel daklozen gerekend. 

Voor 2014 is dezelfde indeling 

aangehouden. 

 Personen (≥ 23 jaar) uit de  

registratiebestanden van 

voorzieningen voor be-

schermd wonen : IrisZorg 

Beschermd Wonen, Kwintes 

Beschermd Wonen (incl. 

zwerfjongerenopvang), Leger 

des Heils Domus, Vast en 

Verder, en Zij aan Zij.  

 residentieel daklozen in 

Flevoland 

 Personen (≥ 23 jaar) uit de  

registratiebestanden van 

voorzieningen voor begeleid 

wonen: Kwintes Begeleid 

Wonen, Leger des Heils Bege-

leid Wonen, Room4U en Tik-

vah Woonbegeleiding. 

 Personen (≥ 23 jaar) uit het 

registratiebestand van de 

Centrale Toegang die zijn 

aangemeld bij bovenge-

noemde voorzieningen voor 

noodopvang en begeleid 

wonen. 

 Personen (≥ 23 jaar) uit het 

registratiebestand van andere 

instanties, mits de registratie 

van dakloosheid, woonsitua-

tie of problematiek aangeeft 

dat zij residentieel dakloos 

zijn (‘begeleid woonproject’, 

‘tehuis voor daklozen’, 

‘pension’, etc.). 

Ook cliënten van voorzienin-

gen van beschermd wonen 

worden sinds 2007 tot de resi-

Residentieel daklozen zijn per-

sonen die als bewoner staan 

ingeschreven bij instellingen 

voor maatschappelijke opvang 

(internaten en sociale pensi-

ons, woonvoorzieningen op 

basis van particulier initiatief 

dat zich richt op semiperma-

nente bewoning door daklozen 

en particuliere commerciële 

pensions waar voornamelijk 

daklozen wonen).  

In de Flevomonitor is hier een 

leeftijdsgrens aan toegevoegd 

(≥ 23 jaar) om deze groep van 

de zwerfjongeren te kunnen 

onderscheiden.  

Residentieel daklozen in de 

Flevomonitor zijn: 

 Personen (≥ 23 jaar) uit de 

registratiebestanden van 

voorzieningen voor noodop-

vang: IrisZorg Crisisopvang, 

Kwintes Noodopvang, Leger 

des Heils Noodopvang Per-

spectief. 

LET OP 

Binnen een kalenderjaar kunnen personen zowel feitelijk 

als residentieel dakloos zijn (geweest), bijvoorbeeld wan-

neer iemand doorstroomt van de nachtopvang naar bege-

leid wonen. 

 overlap tussen subgroepen 

http://www.movisie.nl/publicaties/stappenplan-stedelijk-kompas
http://www.movisie.nl/publicaties/stappenplan-stedelijk-kompas
https://www.trimbos.nl/producten-en-diensten/webwinkel/product/?prod=AF1336
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Dreigend daklozen 

Met dreigend daklozen wordt 

vooral gedoeld op zelfstandig 

wonende ‘verkommerden en 

verloederden’: een groep die 

nog min of meer zelfstandig 

woont, maar waarbij sprake is 

van een ernstige multi‐

probleemsituatie. Bij deze 

groep speelt langdurige 

zorgafhankelijkheid als gevolg 

van een combinatie van 

psychiatrische problemen, 

verslavingsproblemen, 

veelpleging en zorgmijding.  

Daarnaast worden ook ex‐

gedetineerden en ex‐patiënten 

uit de intramurale geestelijke 

gezondheidszorg, 

verslavingszorg of 

gehandicaptenzorg tot de 

dreigend daklozen gerekend, 

wanneer zij na ontslag niet over 

huisvesting beschikken en een 

zorgvraag hebben. Deze groep 

is in de registraties echter niet 

als dreigend dakloos te 

herkennen. Zodra deze 

personen na ontslag zonder 

onderdak op straat staan, zijn 

zij feitelijk dakloos. 

Bij de identificatie van dreigend 

daklozen in de Flevomonitor is 

niet expliciet geselecteerd op 

de in de omschrijving genoem-

de ‘multi-probleem-situatie’, 

‘veelpleging’ of ‘zorgmijding’. 

Gezien de aard van de instan-

ties wordt dergelijke problema-

tiek impliciet verondersteld bij 

deze personen. 

Dreigend daklozen in de Fle-

vomonitor zijn: 

 Personen uit het registratie-

bestand van IrisZorg Ambu-

lante Hulpverlening, Kwintes 

Bemoeizorg, Leger des Heils 

10 Voor Toekomst, en Tikvah 

Ambulante Hulpverlening. 

 Personen uit het registratie-

bestand van Vangnet & Ad-

vies, waarbij dreigende huis-

uitzetting is geregistreerd. 

 

 dreigend daklozen in Flevo-

land 

Zwerfjongeren 

met hun ouder(s) in de opvang 

terecht zijn gekomen. In de 

registraties van de deelnemen-

de instanties zijn dergelijke 

jongeren echter niet te onder-

scheiden van de ‘echte’ zwerf-

jongeren. 

Net als bij de dreigend daklo-

zen is ook bij de zwerfjongeren 

niet geselecteerd op 

‘meervoudige problematiek’, 

maar deze wordt verondersteld 

aanwezig te zijn bij de door ons 

als dak‐ en thuisloos betitelde 

jongeren. Bij de aanpassing van 

de definitie van zwerfjongeren 

zei de toenmalig Minister daar-

over ook: “Voor meervoudige 

problemen geldt dat het vol-

doende is wanneer sprake is 

van een vermoeden van meer-

voudige problematiek.” 

 

 zwerfjongeren in Flevoland 

Zwerfjongeren in de Flevomo-

nitor zijn: 

 Feitelijk daklozen, zoals hier-

voor beschreven, maar dan 

jonger dan 23 jaar. 

 Personen onder de 23 jaar uit 

het registratiebestand van 

IrisZorg Crisisopvang, Kwintes 

Noodopvang en Leger des 

Heils Noodopvang Perspec-

tief. 

 Personen onder de 23 jaar uit 

het registratiebestand van de 

Centrale Toegang die zijn 

aangemeld bij bovenge-

noemde opvangvoorzienin-

gen. 

LET OP: Cliënten onder de 23 

jaar van IrisZorg Begeleid Wo-

nen en Beschermd Wonen, 

Kwintes Begeleid Wonen en 

Beschermd Wonen, Leger des 

Heils Begeleid Wonen, 

Room4U, Vast en Verder en Zij 

Aan Zij, en Tikvah Woonbege-

leiding zijn geen zwerfjongeren. 

Zij worden daarom ook niet tot 

de dak- en thuislozen gere-

kend. 

De definitie van zwerfjongeren 

maakt ook een expliciete uit-

zondering voor jongeren die 

Sinds 2010 luidt de definitie: 

“Zwerfjongeren zijn feitelijk of 

residentieel daklozen onder de 

23 jaar met meervoudige pro-

blemen”.  

 

 Brief aan de Tweede Kamer 

van de Minister voor Jeugd en 

Gezin over zwerfjongeren 

 

 Brochure Ministerie van VWS 

over zwerfjongeren 

 

De belangrijkste wijziging ten 

opzichte van de voorgaande 

definitie was een verlaging van 

de leeftijdsgrens van 25 naar 23 

jaar.  

Daarnaast wordt sinds 2010 een 

expliciete uitzondering gemaakt 

voor jongeren die staan inge-

schreven bij begeleid wonen, 

beschermd wonen of soortgelij-

ke voorzieningen. Dit leidt tot 

een opvallende contradictie. 

Cliënten van voorzieningen 

voor beschermd of begeleid 

wonen gericht op zwerfjonge-

ren (zoals bijvoorbeeld bij 

Kwintes) voldoen hierdoor na-

melijk niet aan de definitie van 

zwerfjongeren. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2010/06/24/brief-aan-de-tweede-kamer-over-definitie-zwerfjongeren
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2010/06/24/brief-aan-de-tweede-kamer-over-definitie-zwerfjongeren
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2010/06/24/brief-aan-de-tweede-kamer-over-definitie-zwerfjongeren
http://vwshuisstijl.nl/galerij/18/zwerfjongeren-in-nederland-een-heldere-definitie.html
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Onbekende subgroep dak- en thuislozen 

De meeste deelnemende in-

stanties registreren slachtof-

fers van huiselijk geweld; de 

minderheid registreert (ook) 

plegers. 

Vijf instanties registreren zowel 

slachtoffers als plegers van 

huiselijk geweld. In de registra-

tie van Politie zijn daarbij - net 

als in voorgaande edities van 

de Flevomonitor en op advies 

van de politie - benadeelden, 

aangevers en melders van inci-

denten van huiselijk geweld als 

slachtoffer aangemerkt. 

Drie instanties registreren uit-

sluitend slachtofferschap van 

huiselijk geweld (de algemene 

code “huiselijk geweld” bij 

Maatschappelijke Dienstverle-

ning wijst in de praktijk meest-

al op slachtofferschap). 

Openbaar Ministerie en De 

Waag registreren uitsluitend 

daderschap van huiselijk ge-

weld. 

 slachtoffers huiselijk geweld 

in Flevoland 

 plegers huiselijk geweld in 

Flevoland 

 

 

 

 

slachtoffers en plegers 

BlijfGroep 

IrisZorg 

Politie 

Tikvah 

Waypoint 

uitsluitend slachtoffers 

Maatschappelijke Dienstverlening 

Zorggroep Almere 

Zorggroep Oude en Nieuwe Land 

uitsluitend plegers 

Openbaar Ministerie 

De Waag 

geen van beide 

Centrale Toegang  

GGz Centraal 

Kwintes 

Leger des Heils 

MEE IJsseloevers 

Tactus/Amethist 

Vangnet & Advies 

Registratie 

van huiselijk 

geweld 

Registratie van huiselijk geweld 

Een deel van de dak- en thuis-

lozen is niet in te delen bij één 

van de voorgaande vier sub-

groepen (feitelijk daklozen, 

residentieel daklozen, drei-

gend daklozen en zwerfjonge-

ren). 

Op basis van de eigen registra-

tie van instanties kunnen de 

volgende personen niet worden 

ingedeeld: 

 Cliënten van de afdelingen 

50|50, Grijs Genoegen en 

briefadressen van het Leger 

des Heils. 

 Cliënten van Maatschappelij-

ke dienstverlening waarbij 

onder problematiek 

“dakloosheid” is geregi-

streerd. Dit kan betekenen 

dat de betreffende cliënt op 

straat leeft, maar ook dat 

deze in een opvangvoorzie-

ning woont. 

 Cliënten van alle instanties 

waarbij weliswaar dak- en 

thuisloosheid is geregistreerd, 

maar de geboortedatum on-

bekend is. In dat geval is na-

melijk ook de leeftijd onbe-

kend is het niet mogelijk te 

bepalen of zij onder de feite-

lijk/residentieel daklozen 

vallen of onder de zwerfjon-

geren. 

Al deze personen werden op 

basis van de eigen registratie 

tot de onbekende subgroep 

dak- en thuislozen gerekend. 

Na koppeling met andere regi-

stratiegegevens kon een deel  

wel worden ingedeeld bij een 

subgroep, maar desondanks 

resteert een groep van meer 

dan 400 personen die wel tot 

de dak- en thuislozen worden 

gerekend, maar waarbij de sub-

groep onbekend is. Het groot-

ste deel hiervan (ca. 300) zijn 

personen die bij het Leger des 

Heils een briefadres hebben. Zij 

verbleven in 2014 dus niet in de 

opvangvoorzieningen van de 

deelnemende instanties, maar 

worden wel meegeteld met de 

dak- en thuislozen. Zij staan 

immers wel ingeschreven bij, en 

hebben contact gehad met, de 

maatschappelijke opvang. 
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In de komende tabellen wor-

den de gegevens per deelne-

mende instantie gepresen-

teerd zoals deze in de eigen 

registratie van de betreffende 

instantie vastgelegd zijn.  

Deze tabellen zijn inclusief ge-

gevens van eventuele personen 

die buiten de thema’s versla-

ving, dak‐ en thuisloosheid en 

huiselijk geweld vallen. 

Op basis van de eigen registra-

tie vallen er bij sommige in-

stanties veel minder individuen 

onder de thema’s verslaving, 

Tabellen per instantie 

Gegevens over opleidingsni-

veau (hoogst behaalde diplo-

ma) zijn als volgt gecategori-

seerd: laag (basisonderwijs, 

vmbo), midden (havo, vwo, 

mbo) en hoog (hbo, universi-

teit). 

Bronnen van inkomsten zijn 

onderverdeeld in: geen, loon-

dienst (of zelfstandige), uitke-

ring (o.a. WW, WIA, bijstand en 

ziektewet) en anders (bijv. pen-

sioen, studiefinanciering). 

Bij de woonsituatie onderschei-

den we: ouderlijk huis, zelfstan-

dig (van studentenhuis tot ge-

zinswoning), opvang en bege-

leiding (van tijdelijke opvang 

tot langdurige woonbegelei-

ding), institutioneel (detentie, 

kliniek, asielzoekerscentrum) en 

dakloos. 

Samenstelling van het huishou-

den is onderverdeeld in: met 

ouder(s)/verzorger(s), alleen-

staand met of zonder kind(er-

en), met partner met of zonder 

kind(eren), en anders (overige 

huisgenoten). 

De meeste instanties blijken 

deze vier kenmerken niet of 

onvoldoende te kunnen leve-

ren. Omdat deze informatie 

Opleidingsniveau, inkomsten, woonsituatie, 

leefsituatie 

überhaupt niet vastgelegd 

wordt, omdat de informatie niet 

bekend is, maar soms ook om-

dat gegevens worden geregi-

streerd op dusdanige wijze dat 

deze niet goed bruikbaar zijn 

voor de Flevomonitor. Dit kan 

het geval zijn wanneer informa-

tie in vrije tekst wordt ingevoerd 

of wanneer informatie niet goed 

te vertalen is naar de in de Fle-

vomonitor gehanteerde catego-

rieën. Of iemand schoolgaand is 

kan bijvoorbeeld niet worden 

vertaald naar het opleidingsni-

veau, de hoogte van het inko-

men niet naar bron van inkom-

sten, het type woning (huur of 

koop) niet naar woonsituatie en 

burgerlijke staat (gehuwd of 

ongehuwd) niet naar de samen-

stelling van het huishouden. 

Wanneer in de volgende pagi-

na’s de term “niet geregistreerd” 

wordt gebruikt, hoeft dat dus 

niet te duiden op een tekortko-

ming in het registratiesysteem 

van de instantie. Verschillende 

instanties registreren verschil-

lende informatie op verschillen-

de manieren. Daarbinnen zijn 

voor de Flevomonitor zoveel 

mogelijk gemeenschappelijke 

indicatoren en categorieën ge-

zocht. 

dak- en thuisloosheid of huiselijk 

geweld dan er uiteindelijk in 

deze Flevomonitor zijn opgeno-

men. Deze aanvullende perso-

nen zijn bij de instantie zelf dan 

niet geregistreerd als verslaafde, 

dak- en thuisloze, slachtoffer of 

pleger van huiselijk geweld, 

maar werden bij andere instan-

ties wel als zodanig geïdentifi-

ceerd. Door de koppeling met de 

registraties van die andere deel-

nemende instanties, zijn deze 

personen dus toch geselecteerd 

voor de Flevomonitor. 

Flevomonitor 2014 
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Ontbrekende gegevens 

Er worden in de tabellen zo-

wel absolute aantallen als 

percentages weergegeven. De 

percentages tellen altijd op 

tot 100%, maar de absolute 

aantallen tellen niet altijd op 

tot het totaal. 

In de voorgaande hoofdstuk-

ken per groep is in de tabellen 

met cijfers over het profiel 

steeds weergegeven bij hoe-

veel personen geslacht, leeftijd, 

etniciteit of gemeente onbe-

kend is. Ten behoeve van de 

overzichtelijkheid zijn in de 

volgende tabellen per instantie 

deze ontbrekende gegevens 

weggelaten. De aantallen tellen 

daarom niet altijd op tot het 

totaal. Dat geldt ook voor oplei-

ding, inkomen, woonsituatie en 

samenstelling huishouden. 

Wanneer er te veel gegevens 

ontbreken (meer dan 20% ont-

breekt), dan worden ook de wel 

aanwezige gegevens niet meer 

weergegeven in de tabel omdat 

incomplete gegevens naar alle 

waarschijnlijkheid niet represen-

tatief zijn voor de totale groep. 

Zoals gebruikelijk in weten-

schappelijk onderzoek, zijn de 

percentages berekend op basis 

van de aanwezige gegevens en 

zijn ontbrekende gegevens dus 

buiten beschouwing gelaten. 

Daarom tellen de percentages 

wel op tot 100% (als gevolg 

van afronding in hele percen-

tages kan dat ook 99% of 

101% zijn). 

 

 

 

Type verslaving en subgroep dak- en thuislozen onbekend 

is, waardoor niet berekend kan 

worden of iemand jonger dan 

23 jaar is (zwerfjongere) of niet. 

Daarnaast is van cliënten van de 

afdelingen 50|50, Grijs Genoe-

gen en briefadressen van het 

Leger des Heils niet bekend of 

zij al dan niet eigen onderdak 

hebben, in opvang verblijven of 

zwervend zijn. Deze cliënten 

worden op basis van de eigen 

registratie ook tot de onbeken-

de groep dak- en thuislozen 

gerekend. Wanneer deze perso-

nen elders geregistreerd zijn, 

kunnen zij, na koppeling van 

registratiegegevens, soms wel 

worden ingedeeld bij een sub-

groep.  

 onbekende subgroep dak- en 

thuislozen 

 

Doordat na de koppeling met 

andere registraties het type 

verslaving of de subgroep dak- 

en thuislozen niet langer onbe-

kend is, tellen in de volgende 

tabellen de aantallen 

‘geregistreerd bij instantie’ en 

‘aanvullend geregistreerd bij 

overige instanties’ in de grijze 

rijen soms niet op tot het totaal 

in de laatste kolom.  

Cliënten waarbij het type ver-

slaving of  de subgroep dak- 

en thuislozen op basis van de 

eigen registratie van de in-

stantie onbekend is, kunnen 

op basis van registratie elders 

soms wel bij een categorie 

ingedeeld worden.  

Enkele instanties registreren 

wel verslaving, maar specifice-

ren daarbij niet om welk type 

verslaving het gaat (alcohol, 

harddrugs, softdrugs of ove-

rig). Deze cliënten vallen op 

basis van de eigen registratie 

onder de categorie ‘type onbe-

kend’. Wanneer deze cliënten 

ook elders geregistreerd zijn 

als verslaafden, waarbij wel het 

type is vastgelegd, kunnen zij 

na de koppeling wel bij een 

type ingedeeld worden.  

 registratie van verslaving 

 

Ook wat betreft dak- en thuis-

loosheid wordt de subgroep 

(feitelijk, residentieel, dreigend 

dakloos of zwerfjongere) niet 

altijd duidelijk uit de registra-

tie. Dit gebeurt bijvoorbeeld 

wanneer dak- en thuisloosheid 

niet wordt gespecificeerd, of 

de geboortedatum niet bekend 
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BlijfGroep 

BlijfGroep leverde het totale registratiebestand 

van vestigingen in Flevoland over 2014, met 

daarin gegevens van de volgende programma’s: 

AWARE, Begeleid Wonen, En nu ik!, Frontof-

ficetraject, Huisverboden, Instroomtraject, Je 

bent niet de enige, Nazorg, Noodbedden, Oranje 

Huis Thuis, Politiemeldingen, Regulier Traject en 

Weerbaarheid Cursus. 

De meeste cliënten zijn vrouwen tussen de 20 en 

50 jaar. De gemiddelde leeftijd is 36 jaar. Bij 

politiemeldingen worden vaak alleen geslacht en 

leeftijd geregistreerd. Omdat deze meldingen 

een groot deel van het registratiebestand uitma-

ken, ontbreekt bij ongeveer de helft van de per-

sonen informatie over etniciteit en woonplaats. 

Bij uitzondering is deze incomplete informatie 

toch in grijs weergegeven in de tabel. Ruim een 

derde is allochtoon, waarbij het vaak gaat om 

vrouwen van Surinaamse en overig niet-westerse 

afkomst. De meesten komen uit Almere.  

Gegevens over opleidingsniveau, bron van inkom-

sten en samenstelling van het huishouden zijn 

(niet alleen bij politiemeldingen) incompleet.  

De woonsituatie en schulden worden bij Blijf-

Groep niet geregistreerd. 

BlijfGroep biedt hulp, opvang en begeleiding 

aan slachtoffers en andere betrokkenen 

(plegers, getuigen, kinderen) bij huiselijk 

geweld. 

 website 

Geslacht   

man 257 15% 

vrouw 1.407 85% 

Leeftijd   

jonger dan 20 94 6% 

20 t/m 29 463 28% 

30 t/m 39 498 30% 

40 t/m 49 361 22% 

50 t/m 59 190 11% 

60 en ouder 56 3% 

Etniciteit   

Nederlands 410 61% 

Surinaams 66 10% 

Antilliaans 22 3% 

Turks 17 3% 

Marokkaans 34 5% 

overig westers 34 5% 

overig niet-westers 87 13% 

Gemeente   

Almere 615 71% 

Lelystad 162 19% 

Dronten 14 2% 

Noordoostpolder 4 1% 

Urk   

Zeewolde 9 1% 

buiten Flevoland 66 8% 

Totaal 1.665  

Opleiding   

laag  ~ 

midden  ~ 

hoog  ~ 

Inkomen   

geen  ~ 

loondienst  ~ 

uitkering  ~ 

anders  ~ 

Woonsituatie   

ouderlijk huis  n.g. 

zelfstandig  n.g. 

opvang  n.g. 

institutioneel  n.g. 

dakloos  n.g. 

Samenstelling huishouden   

met ouder(s)/verzorger(s)  ~ 

alleenstaand zonder kind(eren)  ~ 

alleenstaand met kind(eren)  ~ 

met partner zonder kind(eren)  ~ 

met partner en kind(eren)  ~ 

anders  ~ 

Financiële problematiek   

schulden  n.g. 

~  

gegevens  

incompleet, 

>20% ontbreekt 

n.g. 

gegevens niet 

geregistreerd 

http://www.blijfgroep.nl
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BlijfGroep 

Verreweg de meeste cliënten 

van BlijfGroep zijn geregi-

streerd als slachtoffer van hui-

selijk geweld. Een klein deel is 

(ook) geregistreerd als pleger. 

Dak- en thuisloosheid wordt bij 

BlijfGroep niet expliciet geregi-

streerd, maar kan bij 1% van de 

cliënten wel worden afgeleid 

uit de leefsituatie. Op basis van 

registraties van andere instan-

ties is een aanvullende 5% in 

het kalenderjaar 2014 dak- en 

thuisloos (geweest). 

Verslaving wordt bij BlijfGroep 

helemaal niet geregistreerd, 

maar door de koppeling met 

registraties van andere instan-

ties, kan 3% van de cliënten als 

verslaafd worden geïdentifi-

ceerd. 

 

 

geregistreerd bij 

instantie 

aanvullend 

geregistreerd bij 

overige instanties 

 

 

TOTAAL 

verslaafden  n.g. 46 3% 46 3% 

alcohol  n.g. 23 1% 23 1% 

harddrugs  n.g. 11 1% 11 1% 

softdrugs  n.g. 13 1% 13 1% 

overig  n.g. 12 1% 12 1% 

type onbekend*  n.g. 8 1% 8 1% 

dak- en thuislozen 8 1% 78 5% 86 5% 

feitelijk dakloos 6 0% 16 1% 22 1% 

residentieel dakloos   19 1% 19 1% 

w.o. beschermd wonen   14 1% 14 1% 

dreigend dakloos   31 2% 31 2% 

zwerfjongere 2 0% 2 0% 4 0% 

subgroep onbekend*   13 1% 13 1% 

slachtoffers huiselijk geweld 1.654 99% 3 0% 1657 100% 

plegers huiselijk geweld 82 5% 54 3% 136 8% 

 verslaafden in Flevoland 

 dak- en thuislozen in Flevoland 

 slachtoffers huiselijk geweld in Flevoland 

 plegers huiselijk geweld in Flevoland 

 

 bijlage onderzoeksmethodiek 

 website 

http://www.blijfgroep.nl


101 Flevomonitor 2014 

Centrale Toegang 

De Centrale Toegang is een samenwerking 

van ketenpartners onder leiding van de GGD 

Flevoland. In de Centrale Toegang worden de 

zorgvragen van daklozen in beeld gebracht. 

 website 

Centrale toegang leverde het totale registratie-

bestand over 2014. 

Meer dan driekwart van de cliënten is man. De 

gemiddelde leeftijd is 35 jaar. Hoewel autochto-

ne Nederlanders de meerderheid vormen, is een 

aanzienlijk deel (36%) allochtoon. Daarbij is 

vooral de groep allochtonen van overige niet-

westerse afkomst (uit Afrika, Azië, Midden-

Oosten of Zuid-Amerika) relatief groot. De 

meeste cliënten van de Centrale Toegang komen 

uit Almere of Lelystad. 

De helft is laagopgeleid. De huidige woonsituatie 

betreft opvang voor alle cliënten, de woonsitua-

tie voorafgaand aan instroom wordt niet geregi-

streerd. 

 

Gegevens over bron van inkomsten en samenstel-

ling van het huishouden worden niet geregi-

streerd. 

Meer dan 80% van de cliënten van Centrale Toe-

gang heeft schulden. 

Geslacht   

man 307 78% 

vrouw 89 23% 

Leeftijd   

jonger dan 20 26 7% 

20 t/m 29 126 32% 

30 t/m 39 96 24% 

40 t/m 49 80 20% 

50 t/m 59 53 13% 

60 en ouder 16 4% 

Etniciteit   

Nederlands 248 64% 

Surinaams 42 11% 

Antilliaans 15 4% 

Turks 3 1% 

Marokkaans 14 4% 

overig westers 14 4% 

overig niet-westers 53 14% 

Gemeente   

Almere 229 58% 

Lelystad 92 23% 

Dronten 4 1% 

Noordoostpolder 28 7% 

Urk 3 1% 

Zeewolde 5 1% 

buiten Flevoland 37 9% 

Totaal 398  

Opleiding   

laag 171 50% 

midden 149 43% 

hoog 25 7% 

Inkomen   

geen  n.g. 

loondienst  n.g. 

uitkering  n.g. 

anders  n.g. 

Woonsituatie   

ouderlijk huis   

zelfstandig   

opvang  100% 

institutioneel   

dakloos   

Samenstelling huishouden   

met ouder(s)/verzorger(s)  n.g. 

alleenstaand zonder kind(eren)  n.g. 

alleenstaand met kind(eren)  n.g. 

met partner zonder kind(eren)  n.g. 

met partner en kind(eren)  n.g. 

anders  n.g. 

Financiële problematiek   

schulden 329 83% 

~  

gegevens  

incompleet, 

>20% ontbreekt 

n.g. 

gegevens niet 

geregistreerd 

http://www.ggdflevoland.nl/client/1/?websiteid=1&contentid=2698&hoofdid=321
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Centrale Toegang 

 verslaafden in Flevoland 

 dak- en thuislozen in Flevoland 

 slachtoffers huiselijk geweld in Flevoland 

 plegers huiselijk geweld in Flevoland 

 

 bijlage onderzoeksmethodiek 

 website 

Ruim een kwart van de cliënten 

is bij Centrale Toegang geregi-

streerd als verslaafd, waarbij 

alcohol- en softdrugverslaving 

het vaakst voorkomen. Eén op 

de vijftien is elders als verslaafd 

geregistreerd. 

Alle cliënten zijn bij aanmelding 

bij Centrale Toegang feitelijk 

dakloos of zwerfjongere, maar 

binnen hetzelfde kalenderjaar 

zijn veel ervan bij andere in-

stanties ook als dreigend of 

residentieel dakloos geregi-

streerd. 

Huiselijk geweld wordt bij Cen-

trale Toegang niet geregi-

streerd. Op basis van koppeling 

met andere registratiesystemen 

kan 5% als slachtoffer en 7% 

(ook) als pleger worden ge-

ïdentificeerd. 

 

 

geregistreerd bij 

instantie 

aanvullend 

geregistreerd bij 

overige instanties 

 

 

TOTAAL 

verslaafden 111 28% 26 7% 137 34% 

alcohol 70 18% 11 3% 81 20% 

harddrugs 25 6% 11 3% 36 9% 

softdrugs 69 17% 20 5% 89 22% 

overig   11 3% 11 3% 

type onbekend* 11 3% 2 1% 12 3% 

dak- en thuislozen 398 100%   398 100% 

feitelijk dakloos 324 81%   324 81% 

residentieel dakloos   155 39% 155 39% 

w.o. beschermd wonen   51 13% 51 13% 

dreigend dakloos   39 10% 39 10% 

zwerfjongere 73 18%   73 18% 

subgroep onbekend* 1 0%   1 0% 

slachtoffers huiselijk geweld  n.g. 21 5% 21 5% 

plegers huiselijk geweld  n.g. 28 7% 28 7% 

http://www.ggdflevoland.nl/client/1/?websiteid=1&contentid=2698&hoofdid=321
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GGz Centraal 

GGz Centraal is een instelling voor geestelijke 

gezondheidszorg en biedt behandeling, bege-

leiding en ondersteuning aan mensen met 

psychische problemen.  

 website 

GGz Centraal leverde het totale registratiebe-

stand in Flevoland over 2013. 

De man-vrouwverdeling is ongeveer gelijk. Er is 

veel variatie in leeftijd (van 8 tot en met 98 jaar) 

en de groep ouderen (60-plussers) is relatief 

groot. De gemiddelde leeftijd is 44 jaar. Een 

forse meerderheid van de cliënten is autochtoon 

Nederlands. De allochtone cliënten zijn vooral 

van overige niet-westerse en Surinaamse af-

komst. De meeste cliënten komen uit Almere  en  

Lelystad.  

Gegevens over opleidingsniveau, bron van in-

komsten, woonsituatie en samenstelling van het 

huishouden zijn incompleet. Gegevens over fi-

nanciële problematiek worden niet geregi-

streerd. 

Geslacht   

man 2.655 45% 

vrouw 3.240 55% 

Leeftijd   

jonger dan 20 158 3% 

20 t/m 29 1.166 20% 

30 t/m 39 1.230 21% 

40 t/m 49 1.202 20% 

50 t/m 59 1.044 18% 

60 en ouder 1.095 19% 

Etniciteit   

Nederlands 4.882 84% 

Surinaams 234 4% 

Antilliaans 56 1% 

Turks 40 1% 

Marokkaans 122 2% 

overig westers 228 4 

overig niet-westers 267 5% 

Gemeente   

Almere 2.828 48% 

Lelystad 1.531 26% 

Dronten 491 8% 

Noordoostpolder 488 8% 

Urk 105 2% 

Zeewolde 145 3% 

buiten Flevoland 274 5% 

Totaal 5.895  

Opleiding   

laag  ~ 

midden  ~ 

hoog  ~ 

Inkomen   

geen  ~ 

loondienst  ~ 

uitkering  ~ 

anders  ~ 

Woonsituatie   

ouderlijk huis  ~ 

zelfstandig  ~ 

opvang  ~ 

institutioneel  ~ 

dakloos  ~ 

Samenstelling huishouden   

met ouder(s)/verzorger(s)  ~ 

alleenstaand zonder kind(eren)  ~ 

alleenstaand met kind(eren)  ~ 

met partner zonder kind(eren)  ~ 

met partner en kind(eren)  ~ 

anders  ~ 

Financiële problematiek   

schulden  n.g. 

~  

gegevens  

incompleet, 

>20% ontbreekt 

n.g. 

gegevens niet 

geregistreerd 

http://www.ggzcentraal.nl/merken/meerzicht/meerzicht
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GGz Centraal 

 verslaafden in Flevoland 

 dak- en thuislozen in Flevoland 

 slachtoffers huiselijk geweld in Flevoland 

 plegers huiselijk geweld in Flevoland 

 

 bijlage onderzoeksmethodiek 

Eén op de zes cliënten van GGz 

Centraal is verslaafd. Daarnaast 

staat 3% bij andere instanties 

als verslaafd geregistreerd. 

Voor zover kan worden afge-

leid uit de woonsituatie in de 

registratie van GGz Centraal, is 

1%  dak- en thuisloos, maar op 

basis van registraties van ande-

re instanties is 8% dak- en 

thuisloos. 

Huiselijk geweld wordt bij GGz 

Centraal niet specifiek geregi-

streerd, maar er zijn wel cliën-

ten die elders als slachtoffer 

en/of pleger bekend zijn. 

 website 

 

 

geregistreerd bij 

instantie 

aanvullend 

geregistreerd bij 

overige instanties 

 

 

TOTAAL 

verslaafden 1.019 17% 145 3% 1.164 20% 

alcohol 533 9% 74 1% 607 10% 

harddrugs 174 3% 53 1% 227 4% 

softdrugs 416 7% 64 1% 480 8% 

anders 228 4% 173 3% 401 7% 

type onbekend* 41 1% 9 0% 35 1% 

dak- en thuislozen 28 1% 465 8% 493 8% 

feitelijk dakloos 8 0% 86 2% 94 2% 

residentieel dakloos 18 0% 297 5% 315 5% 

w.o. beschermd wonen   287 5% 287 5% 

dreigend dakloos   94 2% 94 2% 

zwerfjongere 2 0% 13 0% 15 0% 

subgroep onbekend*   38 1% 38 1% 

slachtoffers huiselijk geweld  n.g. 151 3% 151 3% 

plegers huiselijk geweld  n.g. 77 1% 77 1% 

Toelichting van GGz Centraal: 

Wat bij de daling van het aantal verslaafde cliënten ten opzichte 

van vorig jaar meespeelt ,is het feit dat in 2012 er overlap zat in 

het cliëntenbestand van Tactus en de verslavingskliniek van GGz 

centraal. Doordat deze cliënten allemaal overgegaan zijn naar 

Amethist op 1 januari 2013 zal deze overlap verdwenen zijn.  

http://www.ggzcentraal.nl/merken/meerzicht/meerzicht
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IrisZorg 

IrisZorg biedt zorgtrajecten voor opvang en 

wonen aan jongeren, volwassenen en gezin-

nen. 

 website 

IrisZorg leverde het totale registratiebestand van 

voorzieningen voor crisisopvang, beschermd 

wonen en ambulante woonbegeleiding over 

2014. 

De man-vrouwverdeling is ongeveer gelijk. Het 

gaat vaak om twintigers en dertigers, maar er 

zijn ook wel oudere cliënten. De gemiddelde 

leeftijd is 38 jaar. Ongeveer één op de drie is 

allochtoon; voornamelijk van Surinaamse of 

overige niet-westerse afkomst. Meer dan de helft 

komt uit de vestigingsplaats Lelystad. Anderen 

komen vooral uit Almere of van buiten de pro-

vincie.  

Bijna alle cliënten van IrisZorg zijn laagopgeleid 

en alle cliënten leven van een uitkering. De gere-

gistreerde woonsituatie betreft de huidige situa-

tie: zelfstandig (ambulante begeleiding) of in 

opvang (crisisopvang of beschermd wonen). De 

woonsituatie voorafgaand aan instroom wordt 

niet geregistreerd. 

Meer dan twee of de vijf cliënten is alleenstaand 

zonder kingeren, maar er worden ook wel alleen-

staande ouders met kinderen of gezinnen opge-

vangen. 

De meeste cliënten (72%) hebben schulden. 

Geslacht   

man 33 47% 

vrouw 38 54% 

Leeftijd   

jonger dan 20   

20 t/m 29 21 30% 

30 t/m 39 20 28% 

40 t/m 49 13 18% 

50 t/m 59 11 16% 

60 en ouder 6 9% 

Etniciteit   

Nederlands 47 66% 

Surinaams 6 9% 

Antilliaans 2 3% 

Turks 2 3% 

Marokkaans   

overig westers 4 6% 

overig niet-westers 10 14% 

Gemeente   

Almere 10 14% 

Lelystad 44 62% 

Dronten   

Noordoostpolder 6 9% 

Urk   

Zeewolde   

buiten Flevoland 11 16% 

Totaal 71  

Opleiding   

laag 63 89% 

midden 8 11% 

hoog   

Inkomen   

geen   

loondienst   

uitkering 71 100% 

anders   

Woonsituatie   

ouderlijk huis   

zelfstandig 30 42% 

opvang 41 58% 

institutioneel   

dakloos   

Samenstelling huishouden   

met ouder(s)/verzorger(s)   

alleenstaand zonder kind(eren) 53 75% 

alleenstaand met kind(eren) 11 16% 

met partner zonder kind(eren)   

met partner en kind(eren) 7 10% 

anders   

Financiële problematiek   

schulden 51 72% 

~  

gegevens  

incompleet, 

>20% ontbreekt 

n.g. 

gegevens niet 

geregistreerd 

http://www.iriszorg.nl
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IrisZorg 

 verslaafden in Flevoland 

 dak- en thuislozen in Flevoland 

 slachtoffers huiselijk geweld in Flevoland 

 plegers huiselijk geweld in Flevoland 

 

 bijlage onderzoeksmethodiek 

Bij de helft van de cliënten in 

het bestand van IrisZorg is 

verslaving geregistreerd, een 

enkeling is elders geregistreerd 

als verslaafd. 

Vanwege de aard van de instel-

ling wordt meer dan de helft 

van de cliënten als residentieel 

dakloze aangemerkt.  

Ongeveer één op de tien is 

slachtoffer van huiselijk ge-

weld; drie cliënten zijn pleger. 

 website 

 

 

geregistreerd bij 

instantie 

aanvullend 

geregistreerd bij 

overige instanties 

 

 

TOTAAL 

verslaafden 32 45% 4 6% 36 51% 

alcohol 13 18% 3 4% 16 23% 

harddrugs 10 14% 2 3% 12 17% 

softdrugs 17 24% 5 7% 22 31% 

anders 2 3% 9 13% 11 16% 

type onbekend*       

dak- en thuislozen 43 61% 2 3% 45 63% 

feitelijk dakloos   12 17% 12 17% 

residentieel dakloos 40 56%   40 56% 

w.o. beschermd wonen 25 35% 2 3% 27 38% 

dreigend dakloos       

zwerfjongere 3 4%   3 4% 

subgroep onbekend*   2 3% 2 3% 

slachtoffers huiselijk geweld 8 11%   8 11% 

plegers huiselijk geweld 3 4% 1 1% 4 6% 

http://www.iriszorg.nl
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Kwintes 

Kwintes biedt informatie, advies, begelei-

ding, opvang, dagbesteding en bemoeizorg 

aan mensen met psychische problemen die 

moeite hebben zelfstandig te leven. 

Kwintes leverde het totale registratiebestand van 

vestigingen in Flevoland over 2014, met daarin 

gegevens van de afdelingen:  activering, bege-

leid wonen, begeleiding aan huis, bemoeizorg, 

beschermd wonen, budgetbeheer, huiskamer, 

nachtopvang en noodopvang. 

Er zijn iets meer mannen dan vrouwen. Alle leef-

tijdscategorieën zijn vertegenwoordigd, maar 

ruim een kwart is twintiger. De gemiddelde leef-

tijd is 38 jaar. Het overgrote deel van de cliënten 

is autochtoon Nederlands. De helft woont in 

Almere, een kwart in Lelystad en één op de ze-

ven in de Noordoostpolder. 

Gegevens over opleidingsniveau, woonsituatie 

en samenstelling van het huishouden zijn incom-

pleet, bron van inkomsten wordt niet geregi-

streerd. 

Bij een beperkt aantal cliënten zijn schulden gere-

gistreerd. 

 website 

Geslacht   

man 1.248 61% 

vrouw 795 39% 

Leeftijd   

jonger dan 20 165 8% 

20 t/m 29 574 28% 

30 t/m 39 371 18% 

40 t/m 49 367 18% 

50 t/m 59 351 17% 

60 en ouder 213 10% 

Etniciteit   

Nederlands 1.598 93% 

Surinaams 29 2% 

Antilliaans 12 1% 

Turks 7 0% 

Marokkaans 14 1% 

overig westers 27 2% 

overig niet-westers 34 2% 

Gemeente   

Almere 964 48% 

Lelystad 506 25% 

Dronten 144 7% 

Noordoostpolder 248 13% 

Urk 24 1% 

Zeewolde 23 1% 

buiten Flevoland 81 4% 

Totaal 2043  

Opleiding   

laag  ~ 

midden  ~ 

hoog  ~ 

Inkomen   

geen  n.g. 

loondienst  n.g. 

uitkering  n.g. 

anders  n.g. 

Woonsituatie   

ouderlijk huis  ~ 

zelfstandig  ~ 

opvang  ~ 

institutioneel  ~ 

dakloos  ~ 

Samenstelling huishouden   

met ouder(s)/verzorger(s)  ~ 

alleenstaand zonder kind(eren)  ~ 

alleenstaand met kind(eren)  ~ 

met partner zonder kind(eren)  ~ 

met partner en kind(eren)  ~ 

anders  ~ 

Financiële problematiek   

schulden 15 1% 

~  

gegevens  

incompleet, 

>20% ontbreekt 

n.g. 

gegevens niet 

geregistreerd 

http://www.kwintes.nl
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Kwintes 

 verslaafden in Flevoland 

 dak- en thuislozen in Flevoland 

 slachtoffers huiselijk geweld in Flevoland 

 plegers huiselijk geweld in Flevoland 

 

 bijlage onderzoeksmethodiek 

Bij één op de vijf cliënten van 

Kwintes is verslaving geregi-

streerd. Nog eens 12% staat 

elders als verslaafd geregi-

streerd. 

Vanwege de aard van de instel-

ling wordt ruim een derde als 

dak‐ en thuisloos aangemerkt, 

waaronder een vijfde residenti-

eel dakloos. Een aanvullende 

5% is in het kalenderjaar 2014 

elders als dak- en thuisloos  

geregistreerd. 

Slachtoffers van huiselijk ge-

weld vormen 1% van het totale 

cliëntenbestand. Daarnaast is 

2% elders als zodanig geregi-

streerd. Daderschap van huise-

lijk geweld wordt door Kwintes 

zelf niet geregistreerd; 1% van 

de cliënten is wel elders als 

pleger van huiselijk geweld 

geregistreerd. 

 website 

 

 

geregistreerd bij 

instantie 

aanvullend 

geregistreerd bij 

overige instanties 

 

 

TOTAAL 

verslaafden 393 20% 239 12% 632 31% 

alcohol 121 6% 164 8% 285 14% 

harddrugs 54 3% 81 4% 135 7% 

softdrugs 134 7% 151 7% 285 14% 

anders 249 12% 77 4% 326 16% 

type onbekend* 37 2% 9 0% 25 1% 

dak- en thuislozen 709 35% 101 5% 810 40% 

feitelijk dakloos 17 1% 75 4% 92 5% 

residentieel dakloos 410 20% 53 3% 463 23% 

w.o. beschermd wonen 394 19% 34 2% 428 21% 

dreigend dakloos 259 13% 2 0% 261 13% 

zwerfjongere 41 2% 16 1% 57 3% 

subgroep onbekend* 6 0% 33 2% 39 2% 

slachtoffers huiselijk geweld 14 1% 45 2% 59 3% 

plegers huiselijk geweld   22 1% 22 1% 

Toelichting van Kwintes: 

Wij zien een lichte toename van het totaal aantal geregistreerde 

cliënten. De toename zit vooral in het aantal verslavingen (van 351 

naar 393, grotendeels ten gevolge van drugsgebruik) en het aantal 

dak- en thuislozen (van 667 naar 727). Met name het aantal drei-

gend daklozen (nog thuiswonend, maar in een dreigende situatie) 

is toegenomen.  

http://www.kwintes.nl
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Leger des Heils 

Leger des Heils is een landelijke instelling 

voor maatschappelijke opvang. In Flevoland 

zijn verschillende afdelingen actief. 

Leger des Heils leverde het volledige registratie-

bestand over 2014 van de volgende afdelingen: 

10 voor toekomst (gezinsondersteuning), 50|50 

(participatie en werk), begeleid wonen, dag‐ en 

nachtopvang, Domus (veelplegers), Grijs Genoe-

gen (oudere zorgmijders), 24‐uurs noodopvang 

Perspectief, Room4U en Vast & Verder 

(jongeren), winteropvang, Zij aan Zij 

(tienermoeders) en briefadressen. 

Bijna twee derde van de cliënten van Leger des 

Heils is man. De gemiddelde leeftijd bedraagt 37 

jaar. Ongeveer de helft is allochtoon, waarbij het 

vooral gaat om Surinamers en overig niet-

westerse allochtonen. Het merendeel komt uit 

Almere. Van 403 cliënten is de precieze woon-

plaats niet bekend, maar wel dat zij uit Flevoland 

komen (niet in tabel). 

Gegevens over opleidingsniveau, bron van inkom-

sten, woonsituatie, samenstelling van het huis-

houden en financiële problematiek konden niet 

worden geleverd.  

 website 

Geslacht   

man 1.029 63% 

vrouw 599 37% 

Leeftijd   

jonger dan 20 59 4% 

20 t/m 29 518 32% 

30 t/m 39 378 23% 

40 t/m 49 335 21% 

50 t/m 59 234 14% 

60 en ouder 103 6% 

Etniciteit   

Nederlands 824 51% 

Surinaams 268 17% 

Antilliaans 134 8% 

Turks 27 2% 

Marokkaans 67 4% 

overig westers 109 7% 

overig niet-westers 188 12% 

Gemeente   

Almere 748 56% 

Lelystad 58 4% 

Dronten   

Noordoostpolder   

Urk   

Zeewolde 1 0% 

buiten Flevoland 135 10% 

Totaal 1.628  

Opleiding   

laag  n.g. 

midden  n.g. 

hoog  n.g. 

Inkomen   

geen  n.g. 

loondienst  n.g. 

uitkering  n.g. 

anders  n.g. 

Woonsituatie   

ouderlijk huis  n.g. 

zelfstandig  n.g. 

opvang  n.g. 

institutioneel  n.g. 

dakloos  n.g. 

Samenstelling huishouden   

met ouder(s)/verzorger(s)  n.g. 

alleenstaand zonder kind(eren)  n.g. 

alleenstaand met kind(eren)  n.g. 

met partner zonder kind(eren)  n.g. 

met partner en kind(eren)  n.g. 

anders  n.g. 

Financiële problematiek   

schulden  n.g. 

~  

gegevens  

incompleet, 

>20% ontbreekt 

n.g. 

gegevens niet 

geregistreerd 

http://flevoland.legerdesheils.nl/
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Leger des Heils 

 verslaafden in Flevoland 

 dak- en thuislozen in Flevoland 

 slachtoffers huiselijk geweld in Flevoland 

 plegers huiselijk geweld in Flevoland 

 

 bijlage onderzoeksmethodiek 

Het Leger des Heils kon over 

2014 geen registratiegegevens 

over verslaving leveren. Elders 

is ruim één op de zes cliënten 

van Leger des Heils als ver-

slaafd geregistreerd. 

Dak- en thuisloosheid is inge-

deeld naar afdeling. Cliënten 

van dag- en nachtopvang en 

winteropvang zijn feitelijk dak-

loos (≥ 23 jaar) of zwerfjongere 

(< 23 jaar). Cliënten van Nood-

opvang zijn residentieel dak-

loos (≥ 23 jaar) of zwerfjongere 

(< 23 jaar). Cliënten van Bege-

leid wonen, Room 4U en be-

schermd wonen (Domus, Vast 

en Verder, Zij aan Zij) zijn resi-

dentieel dakloos (≥ 23 jaar). 

Cliënten van 10 voor Toekomst 

zijn dreigend dakloos. Bij 50|50, 

Grijs Genoegen en briefadres-

sen is de subgroep onbekend.  

Huiselijk geweld wordt niet 

geregistreerd. Door koppeling 

met andere registratiesystemen 

kan 6% als slachtoffer worden 

geïdentificeerd en 4% als ple-

ger. 

 website 

 

 

geregistreerd bij 

instantie 

aanvullend 

geregistreerd bij 

overige instanties 

 

 

TOTAAL 

verslaafden  n.g. 294 18% 294 18% 

alcohol  n.g. 150 9% 150 9% 

harddrugs  n.g. 104 6% 104 6% 

softdrugs  n.g. 153 9% 153 9% 

anders  n.g. 48 3% 48 3% 

type onbekend*  n.g. 21 1% 21 1% 

dak- en thuislozen 1.547 95% 9 1% 1.556 96% 

feitelijk dakloos 408 25% 102 6% 510 31% 

residentieel dakloos 550 34% 42 3% 592 36% 

w.o. beschermd wonen 437 27% 31 2% 468 29% 

dreigend dakloos 205 13% 60 4% 265 16% 

zwerfjongere 67 4% 13 1% 80 5% 

subgroep onbekend* 445 27% 1 0% 375 23% 

slachtoffers huiselijk geweld  n.g. 96 6% 96 6% 

plegers huiselijk geweld  n.g. 71 4% 71 4% 

Toelichting van Leger des Heils: 

Voor alle onderdelen waar n.g. staat genoteerd, onderschrijven wij 

de opmerking van de onderzoekers dat "n.g." betekent dat de 

informatie niet uit het registratiesysteem gehaald kan worden, 

maar wel wordt genoteerd wordt in dossiers. Dit geldt ook voor 

meldingen huiselijk geweld.  

De daling van het aantal cliënten in de registratie wordt veroor-

zaakt door oorzaken die beschreven zijn in "Wijzigingen in de 

registraties" in de Bijlage Onderzoeksmethodiek. 

http://flevoland.legerdesheils.nl/
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Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland 

Maatschappelijke Dienstverlening Flevo-

land is een instelling voor algemeen maat-

schappelijk werk in de gemeenten Lelystad, 

Dronten en Zeewolde. 

Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland 

leverde het volledige registratiebestand van 

algemeen en jeugd maatschappelijk werk over 

2014. 

Vrouwelijk cliënten vormen de meerderheid bij 

Maatschappelijke Dienstverlening. Alle leeftijds-

categorieën zijn vrijwel evenredig vertegenwoor-

digd. De gemiddelde leeftijd is 35 jaar. Ongeveer 

een kwart van de cliënten is allochtoon. Cliënten 

zijn vrijwel uitsluitend afkomstig uit de gemeen-

ten waar de instantie actief is: Lelystad, Dronten 

en Zeewolde. 

Opleidingsniveau en woonsituatie worden niet 

geregistreerd. Gegevens over bron van inkom-

sten en samenstelling van het huishouden zijn 

incompleet.  

Drie op de tien cliënten hebben schulden. 

 website 

Geslacht   

man 1.103 36% 

vrouw 1.930 64% 

Leeftijd   

jonger dan 20 638 22% 

20 t/m 29 437 15% 

30 t/m 39 543 19% 

40 t/m 49 582 20% 

50 t/m 59 409 14% 

60 en ouder 256 9% 

Etniciteit   

Nederlands 2.206 77% 

Surinaams 142 5% 

Antilliaans 72 3% 

Turks 60 2% 

Marokkaans 87 3% 

overig westers 122 4% 

overig niet-westers 173 6% 

Gemeente   

Almere 1 0% 

Lelystad 1.954 63% 

Dronten 797 26% 

Noordoostpolder   

Urk   

Zeewolde 353 11% 

buiten Flevoland 6 0% 

Totaal 3.152  

Opleiding   

laag  n.g. 

midden  n.g. 

hoog  n.g. 

Inkomen   

geen  ~ 

loondienst  ~ 

uitkering  ~ 

anders  ~ 

Woonsituatie   

ouderlijk huis  n.g. 

zelfstandig  n.g. 

opvang  n.g. 

institutioneel  n.g. 

dakloos  n.g. 

Samenstelling huishouden   

met ouder(s)/verzorger(s)  ~ 

alleenstaand zonder kind(eren)  ~ 

alleenstaand met kind(eren)  ~ 

met partner zonder kind(eren)  ~ 

met partner en kind(eren)  ~ 

anders  ~ 

Financiële problematiek   

schulden 974 31% 

~  

gegevens  

incompleet, 

>20% ontbreekt 

n.g. 

gegevens niet 

geregistreerd 

http://www.mdflevoland.nl/


112 Flevomonitor 2014 

Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland 

 verslaafden in Flevoland 

 dak- en thuislozen in Flevoland 

 slachtoffers huiselijk geweld in Flevoland 

 plegers huiselijk geweld in Flevoland 

 

 bijlage onderzoeksmethodiek 

Bij de registratie van verslaving 

(1% van de cliënten) wordt 

geen onderscheid gemaakt 

tussen alcohol- en drugversla-

ving. Elders zijn een aanvullen-

de 2% van de cliënten als ver-

slaafd geregistreerd. 

Hetzelfde geldt voor dak- en 

thuisloosheid. Dit wordt bij 

Maatschappelijke Dienstverle-

ning onder problematiek gere-

gistreerd (2% van de cliënten), 

maar verschillende subgroepen 

kunnen niet worden onder-

scheiden. Nogmaals 2% is el-

ders als dak- en thuisloos gere-

gistreerd. 

Vijf procent is geregistreerd als 

slachtoffer van huiselijk ge-

weld; een aanvullende 2% is 

elders als slachtoffer bekend. 

Daderschap van huiselijk ge-

weld wordt niet geregistreerd. 

Bij andere instanties is 4% be-

kend als pleger van huiselijk 

geweld. 

 website 

 

 

geregistreerd bij 

instantie 

aanvullend 

geregistreerd bij 

overige instanties 

 

 

TOTAAL 

verslaafden 29 1% 66 2% 95 3% 

alcohol   32 1% 32 1% 

harddrugs   18 1% 18 1% 

softdrugs   34 1% 34 1% 

anders   24 1% 24 1% 

type onbekend* 29 1% 3 0% 27 1% 

dak- en thuislozen 62 2% 75 2% 137 4% 

feitelijk dakloos   42 1% 42 1% 

residentieel dakloos   25 1% 25 1% 

w.o. beschermd wonen   22 1% 22 1% 

dreigend dakloos   25 1% 25 1% 

zwerfjongere   5 1% 5 0% 

subgroep onbekend* 62 2% 3 0% 54 2% 

slachtoffers huiselijk geweld 143 5% 77 2% 220 7% 

plegers huiselijk geweld  n.g.  71 4% 31 1% 

http://www.mdflevoland.nl/
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MEE IJsseloevers 

MEE IJsseloevers biedt informatie, advies 

en ondersteuning aan mensen met een 

beperking of chronische ziekte.  

MEE IJsseloevers leverde het totale registratiebe-

stand van vestigingen in Flevoland over 2014. 

De cliënten van MEE IJsseloevers zijn iets vaker 

man dan vrouw. Bijna de helft is jonger dan 20 

jaar en de gemiddelde leeftijd ligt ook relatief 

laag op 24 jaar. De meesten komen uit Almere of 

Lelystad, maar ook Dronten en de Noordoost-

polder zijn wel vertegenwoordigd. Gegevens 

over etniciteit zijn incompleet. 

Gegevens over opleidingsniveau en over de 

woonsituatie zijn incompleet. Bron van inkomen 

en de samenstelling van het huishouden worden 

niet geregistreerd.  

Schulden worden bij MEE IJsselovers niet geregi-

streerd. 

 website 

Geslacht   

man 1.015 56% 

vrouw 800 44% 

Leeftijd   

jonger dan 20 859 47% 

20 t/m 29 440 24% 

30 t/m 39 174 10% 

40 t/m 49 147 8% 

50 t/m 59 109 6% 

60 en ouder 84 5% 

Etniciteit   

Nederlands  ~ 

Surinaams  ~ 

Antilliaans  ~ 

Turks  ~ 

Marokkaans  ~ 

overig westers  ~ 

overig niet-westers  ~ 

Gemeente   

Almere 721 40% 

Lelystad 586 32% 

Dronten 198 11% 

Noordoostpolder 179 10% 

Urk 66 4% 

Zeewolde 61 3% 

buiten Flevoland 4 0% 

Totaal 1.815  

Opleiding   

laag  ~ 

midden  ~ 

hoog  ~ 

Inkomen   

geen  n.g. 

loondienst  n.g. 

uitkering  n.g. 

anders  n.g. 

Woonsituatie   

ouderlijk huis  ~ 

zelfstandig  ~ 

opvang  ~ 

institutioneel  ~ 

dakloos  ~ 

Samenstelling huishouden   

met ouder(s)/verzorger(s)  n.g. 

alleenstaand zonder kind(eren)  n.g. 

alleenstaand met kind(eren)  n.g. 

met partner zonder kind(eren)  n.g. 

met partner en kind(eren)  n.g. 

anders  n.g. 

Financiële problematiek   

schulden  n.g. 

~  

gegevens  

incompleet, 

>20% ontbreekt 

n.g. 

gegevens niet 

geregistreerd 

http://www.mee-ijsseloevers.nl/


114 Flevomonitor 2014 

MEE IJsseloevers 

 verslaafden in Flevoland 

 dak- en thuislozen in Flevoland 

 slachtoffers huiselijk geweld in Flevoland 

 plegers huiselijk geweld in Flevoland 

 

 bijlage onderzoeksmethodiek 

Bij vier cliënten van MEE IJsse-

loevers is dak- en thuisloosheid 

afgeleid uit de geregistreerde 

woonsituatie; dat is nog geen 

half procent van het totale 

bestanden. Bij andere registra-

ties is echter wel een aantal van 

de cliënten als dak– en thuis-

loos bekend. In totaal was 4% 

van de cliënten van MEE IJsse-

loevers in 2014 dak- en thuis-

loos. 

Verslaving en huiselijk geweld 

worden bij MEE IJsseloevers 

niet geregistreerd. Op basis van 

registratie van andere instan-

ties, kan 3% van de cliënten als 

verslaafd worden geïdentifi-

ceerd. Daarnaast is 2% slachtof-

fer en 1% pleger van huiselijk 

geweld. 

 website 

 

 

geregistreerd bij 

instantie 

aanvullend 

geregistreerd bij 

overige instanties 

 

 

TOTAAL 

verslaafden  n.g. 50 3% 50 3% 

alcohol   23 1% 23 1% 

harddrugs   7 0% 7 0% 

softdrugs   33 2% 33 2% 

anders   12 1% 12 1% 

type onbekend*   2 0% 2 0% 

dak- en thuislozen 4 0% 73 4% 77 4% 

feitelijk dakloos 1 0% 26 1% 27 2% 

residentieel dakloos 3 0% 28 2% 31 2% 

w.o. beschermd wonen   18 1% 18 1% 

dreigend dakloos   18 1% 18 1% 

zwerfjongere   9 1% 9 1% 

subgroep onbekend*   9 1% 9 1% 

slachtoffers huiselijk geweld  n.g. 44 2% 44 2% 

plegers huiselijk geweld  n.g. 13 1% 13 1% 

http://www.mee-ijsseloevers.nl/


115 Flevomonitor 2014 

Openbaar Ministerie 

Het Openbaar Ministerie zorgt ervoor dat 

strafbare feiten worden opgespoord en ver-

volgd. Het OM houdt ook toezicht op de 

goede uitvoering van een vonnis. 

Het Openbaar Ministerie leverde een registratie-

bestand over 2014 met een selectie van gege-

vens van personen die verdacht werden van het 

plegen van huiselijk geweld in Flevoland.  

Het overgrote merendeel van de plegers van 

huiselijk geweld in de registratie van het Open-

baar Ministerie is man; nog geen één op de tien 

is vrouw. De leeftijd varieert van 15 tot 78 jaar, 

met een gemiddelde van 36 jaar. Ruim een derde 

is allochtoon. Iets minder dan de helft komt uit 

Almere, één op de vijf uit Lelystad en een kwart 

van buiten de provincie. 

Overige gegevens worden bij Openbaar Ministe-

rie niet geregistreerd. 

 website 

Geslacht   

man 372 91% 

vrouw 36 9% 

Leeftijd   

jonger dan 20 14 3% 

20 t/m 29 110 27% 

30 t/m 39 141 35% 

40 t/m 49 91 22% 

50 t/m 59 40 10% 

60 en ouder 12 3% 

Etniciteit   

Nederlands 264 65% 

Surinaams 55 14% 

Antilliaans 28 7% 

Turks 7 2% 

Marokkaans 10 3% 

overig westers 8 2% 

overig niet-westers 35 9% 

Gemeente   

Almere 162 41% 

Lelystad 83 21% 

Dronten 20 5% 

Noordoostpolder 18 5% 

Urk 3 1% 

Zeewolde 13 3% 

buiten Flevoland 92 24% 

Totaal 408  

Opleiding   

laag  n.g. 

midden  n.g. 

hoog  n.g. 

Inkomen   

geen  n.g. 

loondienst  n.g. 

uitkering  n.g. 

anders  n.g. 

Woonsituatie   

ouderlijk huis  n.g. 

zelfstandig  n.g. 

opvang  n.g. 

institutioneel  n.g. 

dakloos  n.g. 

Samenstelling huishouden   

met ouder(s)/verzorger(s)  n.g. 

alleenstaand zonder kind(eren)  n.g. 

alleenstaand met kind(eren)  n.g. 

met partner zonder kind(eren)  n.g. 

met partner en kind(eren)  n.g. 

anders  n.g. 

Financiële problematiek   

schulden  n.g. 

~  

gegevens  

incompleet, 

>20% ontbreekt 

n.g. 

gegevens niet 

geregistreerd 

http://www.om.nl
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Openbaar Ministerie 

 verslaafden in Flevoland 

 dak- en thuislozen in Flevoland 

 slachtoffers huiselijk geweld in Flevoland 

 plegers huiselijk geweld in Flevoland 

 

 bijlage onderzoeksmethodiek 

Door de selectie van het Open-

baar Ministerie zijn alle perso-

nen in het bestand plegers van 

huiselijk geweld.  

Verdere problematiek 

(verslaving, dak- en thuisloos-

heid en slachtofferschap van 

huiselijk geweld) wordt door 

het Openbaar Ministerie niet 

geregistreerd, maar door de 

koppeling met andere registra-

ties kan 13% als verslaafd, 10% 

als dak- en thuisloos en 13% als 

slachtoffer van huiselijk geweld 

worden geïdentificeerd. 

 website 

 

 

geregistreerd bij 

instantie 

aanvullend 

geregistreerd bij 

overige instanties 

 

 

TOTAAL 

verslaafden  n.g. 54 13% 54 13% 

alcohol   33 8% 33 8% 

harddrugs   18 4% 18 4% 

softdrugs   23 6% 23 6% 

anders   6 2% 6 2% 

type onbekend*   4 1% 4 1% 

dak- en thuislozen  n.g. 42 10% 42 10% 

feitelijk dakloos   18 4% 18 4% 

residentieel dakloos   18 4% 18 4% 

w.o. beschermd wonen   14 3% 14 3% 

dreigend dakloos   6 2% 6 2% 

zwerfjongere   7 2% 7 2% 

subgroep onbekend*   6 2% 6 2% 

slachtoffers huiselijk geweld  n.g. 53 13% 53 13% 

plegers huiselijk geweld 408 100%   408 100% 

http://www.om.nl
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Politie 

Politie Midden-Nederland levert voor de 

Flevomonitor gegevens over meldingen of 

aangiften waarbij de verbalisant de project-

code huiselijk geweld heeft toegewezen. 

Politie Midden-Nederland leverde een registra-

tiebestand met een selectie van gegevens van 

personen die betrokken waren bij incidenten van 

huiselijk geweld in Flevoland in 2014. 

Er zijn iets meer vrouwen dan mannen betrokken 

bij huiselijk geweld. Er is grote variatie in leeftijd: 

van 0 tot en met 77 jaar. Eén op de tien is jonger 

dan 20 jaar. De gemiddelde leeftijd is 35 jaar. 

Ruim twee derde is autochtoon Nederlands. Het 

registratiesysteem van Politie staat meerdere 

woon- of verblijfplaatsen toe. Bij 94% bevindt in 

elk geval één van die plaatsen zich in Flevoland. 

In ongeveer de helft van de gevallen was dat 

Almere en bij 18% Lelystad. Bij 11% werden 

meerdere plaatsen in Flevoland geregistreerd 

(niet in tabel). 

Overige gegevens (opleiding, inkomen, woon- 

situatie en samenstelling van het huishouden) 

worden bij Politie niet geregistreerd. 

 website 

Geslacht   

man 668 43% 

vrouw 903 58% 

Leeftijd   

jonger dan 20 159 10% 

20 t/m 29 419 27% 

30 t/m 39 425 27% 

40 t/m 49 311 20% 

50 t/m 59 186 12% 

60 en ouder 65 4% 

Etniciteit   

Nederlands 1.093 70% 

Surinaams 132 8% 

Antilliaans 57 4% 

Turks 22 1% 

Marokkaans 62 4% 

overig westers 55 4% 

overig niet-westers 147 9% 

Gemeente   

Almere 764 49% 

Lelystad 280 18% 

Dronten 87 6% 

Noordoostpolder 113 7% 

Urk 11 1% 

Zeewolde 42 3% 

buiten Flevoland 93 6% 

Totaal 1.572  

Opleiding   

laag  n.g. 

midden  n.g. 

hoog  n.g. 

Inkomen   

geen  n.g. 

loondienst  n.g. 

uitkering  n.g. 

anders  n.g. 

Woonsituatie   

ouderlijk huis  n.g. 

zelfstandig  n.g. 

opvang  n.g. 

institutioneel  n.g. 

dakloos  n.g. 

Samenstelling huishouden   

met ouder(s)/verzorger(s)  n.g. 

alleenstaand zonder kind(eren)  n.g. 

alleenstaand met kind(eren)  n.g. 

met partner zonder kind(eren)  n.g. 

met partner en kind(eren)  n.g. 

anders  n.g. 

Financiële problematiek   

schulden  n.g. 

~  

gegevens  

incompleet, 

>20% ontbreekt 

n.g. 

gegevens niet 

geregistreerd 

http://www.politie.nl
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Politie 

 verslaafden in Flevoland 

 dak- en thuislozen in Flevoland 

 slachtoffers huiselijk geweld in Flevoland 

 plegers huiselijk geweld in Flevoland 

 

 bijlage onderzoeksmethodiek 

Door de selectie van Politie zijn 

alle personen in het bestand 

slachtoffers en/of plegers van 

huiselijk geweld.  

Verslaving en dak- en thuis-

loosheid wordt door Politie niet 

geregistreerd. Op basis van 

andere registraties kan 5% van 

de personen in het geleverde 

bestand van Politie als ver-

slaafd en 5% als dak- en thuis-

loos worden aangemerkt. 

 website 

 

 

geregistreerd bij 

instantie 

aanvullend 

geregistreerd bij 

overige instanties 

 

 

TOTAAL 

verslaafden   81 5% 81 5% 

alcohol  n.g. 44 3% 44 3% 

harddrugs  n.g. 22  1% 22  1% 

softdrugs  n.g. 39 3% 39 3% 

anders  n.g. 18 1% 18 1% 

type onbekend*  n.g. 7 0% 7 0% 

dak- en thuislozen   78 5% 78 5% 

feitelijk dakloos  n.g. 18 1% 18 1% 

residentieel dakloos  n.g. 24 2% 24 2% 

w.o. beschermd wonen  n.g. 22 1% 22 1% 

dreigend dakloos  n.g. 26 2% 26 2% 

zwerfjongere  n.g. 8 1% 8 1% 

subgroep onbekend*  n.g. 11 1% 11 1% 

slachtoffers huiselijk geweld 1.146 73% 52 3% 1.198 76% 

plegers huiselijk geweld 471 30% 29 2% 500 32% 

http://www.politie.nl
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Tactus/Amethist 

Tactus is een instelling voor verslavings-

zorg, die samen met GGz Centraal vanaf 

2013 in een nieuwe organisatie Amethist 

verantwoordelijk is voor het zorgaanbod. 

Tactus/Amethist leverde het volledige registra-

tiebestand van de ambulante en deeltijd versla-

vingszorg en de forensische kliniek over 2014. 

Driekwart van de cliënten van Tactus/Amethist is 

man. De leeftijd varieert van 12 tot 86 jaar, met 

een gemiddelde van 38 jaar. Een kwart is alloch-

toon, met Surinamers en overige niet-westerse 

allochtonen als grootste groepen. Iets meer dan 

de helft is afkomstig uit Almere en een kwart uit 

Lelystad.  

 

De helft van de cliënten ontvangt een uitkering 

en bijna een op de drie is in loondienst.  

Gegevens over opleidingsniveau, woonsituatie 

en samenstelling van het huishouden zijn incom-

pleet. Schulden worden niet geregistreerd. 

 website 

Geslacht   

man 1.089 76% 

vrouw 344 24% 

Leeftijd   

jonger dan 20 180 13% 

20 t/m 29 291 20% 

30 t/m 39 293 20% 

40 t/m 49 309 22% 

50 t/m 59 264 18% 

60 en ouder 96 7% 

Etniciteit   

Nederlands 1.082 76% 

Surinaams 87 6% 

Antilliaans 33 2% 

Turks 14 1% 

Marokkaans 41 3% 

overig westers 69 5% 

overig niet-westers 106 7% 

Gemeente   

Almere 838 59% 

Lelystad 341 24% 

Dronten 53 4% 

Noordoostpolder 92 7% 

Urk 19 1% 

Zeewolde 19 1% 

buiten Flevoland 59 4% 

Totaal 1.433  

Opleiding   

laag  ~ 

midden  ~ 

hoog  ~ 

Inkomen   

geen 183 16% 

loondienst 331 29% 

uitkering 561 49% 

anders 78 7% 

Woonsituatie   

ouderlijk huis  ~ 

zelfstandig  ~ 

opvang  ~ 

institutioneel  ~ 

dakloos  ~ 

Samenstelling huishouden   

met ouder(s)/verzorger(s)  ~ 

alleenstaand zonder kind(eren)  ~ 

alleenstaand met kind(eren)  ~ 

met partner zonder kind(eren)  ~ 

met partner en kind(eren)  ~ 

anders  ~ 

Financiële problematiek   

schulden  n.g. 

~  

gegevens  

incompleet, 

>20% ontbreekt 

n.g. 

gegevens niet 

geregistreerd 

 website 

https://www.tactus.nl/
http://www.amethistverslavingszorg.nl/
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Tactus/Amethist 

 verslaafden in Flevoland 

 dak- en thuislozen in Flevoland 

 slachtoffers huiselijk geweld in Flevoland 

 plegers huiselijk geweld in Flevoland 

 

 bijlage onderzoeksmethodiek 

Bij negen op de tien cliënten is 

verslaving geconstateerd (de 

overige cliënten zijn partners of 

familie van verslaafden). Wan-

neer er sprake is van verslaving, 

dan komt alcoholverslaving het 

vaakst voor, gevolgd door soft-

drugsverslaving en harddrugs-

verslaving.  

Dak- en thuisloosheid wordt in 

de registratie van Tactus/

Amethist bij 3% van de cliënten 

afgeleid uit de woonsituatie. Bij 

andere instanties is nog eens 

12% als dak- en thuisloos be-

kend. 

Huiselijk geweld wordt bij Tac-

tus/Amethist niet geregi-

streerd. Op basis van koppeling 

met andere registraties is 2% 

van de cliënten van Tactus/

Amethist slachtoffer en 3% 

pleger van huiselijk geweld. 

 

 

geregistreerd bij 

instantie 

aanvullend 

geregistreerd bij 

overige instanties 

 

 

TOTAAL 

verslaafden 1.312 92% 41 3% 1.353 94% 

alcohol 674 47% 58 4% 732 51% 

harddrugs 402 28% 34 2% 436 30% 

softdrugs 428 30% 49 3% 477 33% 

anders 353 25% 54 4% 407 28% 

type onbekend* 8 1% 9 1% 17 1% 

dak- en thuislozen 45 3% 173 12% 218 15% 

feitelijk dakloos 14 1% 58 4% 72 5% 

residentieel dakloos 28 2% 113 8% 141 10% 

w.o. beschermd wonen   115 8% 115 8% 

dreigend dakloos   30 2% 30 2% 

zwerfjongere 6 0% 5 0% 11 1% 

subgroep onbekend*   16 1% 16 1% 

slachtoffers huiselijk geweld  n.g. 34 2% 34 2% 

plegers huiselijk geweld  n.g. 47 3% 47 3% 

 website 

 website 

https://www.tactus.nl/
http://www.amethistverslavingszorg.nl/
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Tikvah 

Tikvah biedt hulpverlening, begeleiding en 

verblijf aan jongeren en jongvolwassenen 

vanaf 18 jaar, die (nog) niet in staat zijn om 

zelfstandig te kunnen wonen. 

Tikvah leverde het totale registratiebestand over 

2014. 

De meeste cliënten van Tikvah zijn vrouw. Het 

gaat vooral om twintigers; de gemiddelde leef-

tijd is 26 jaar. Ruim de helft is autochtoon Ne-

derlands. De rest is Antilliaans, Surinaams, Ma-

rokkaans of overig allochtoon; Turkse cliënten 

zijn er niet. Alle cliënten zijn woonachtig in de 

vestigingsplaats Lelystad.  

Het opleidingsniveau is over het algemeen laag 

en de meesten leven van een uitkering. 

 

Bijna een derde verbleef voorafgaand aan in-

stroom bij Tikvah al in een vorm van opvang. 

Ruim één op de vijf was dakloos en één op de 

vijf woonde zelfstandig. Het betreft meestal 

alleenstaanden of eenoudergezinnen.  

Het grootste deel van de cliënten heeft schulden. 

 website 

Geslacht   

man 8 19% 

vrouw 35 81% 

Leeftijd   

jonger dan 20 5 12% 

20 t/m 29 28 65% 

30 t/m 39 8 19% 

40 t/m 49 2 5% 

50 t/m 59   

60 en ouder   

Etniciteit   

Nederlands 25 58% 

Surinaams 3 7% 

Antilliaans 4 9% 

Turks   

Marokkaans 2 5% 

overig westers 2 5% 

overig niet-westers 7 16% 

Gemeente   

Almere   

Lelystad 43 100% 

Dronten   

Noordoostpolder   

Urk   

Zeewolde   

buiten Flevoland   

Totaal 43  

Opleiding   

laag 34 81% 

midden 8 19% 

hoog   

Inkomen   

geen 7 16% 

loondienst   

uitkering 26 61% 

anders 10 23% 

Woonsituatie   

ouderlijk huis 9 21% 

zelfstandig 10 23% 

opvang 13 30% 

institutioneel 1 2% 

dakloos 10 23% 

Samenstelling huishouden   

met ouder(s)/verzorger(s) 9 21% 

alleenstaand zonder kind(eren) 13 30% 

alleenstaand met kind(eren) 17 40% 

met partner zonder kind(eren) 1 2% 

met partner en kind(eren) 3 7% 

anders   

Financiële problematiek   

schulden 35 81% 

~  

gegevens  

incompleet, 

>20% ontbreekt 

n.g. 

gegevens niet 

geregistreerd 

https://www.tikvah.nl/
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Tikvah 

 verslaafden in Flevoland 

 dak- en thuislozen in Flevoland 

 slachtoffers huiselijk geweld in Flevoland 

 plegers huiselijk geweld in Flevoland 

 

 bijlage onderzoeksmethodiek 

Een kwart van de cliënten van 

Tikvah staat geregistreerd als 

zijnde verslaafd. Met de regi-

straties van overige instanties 

meegenomen, kan een derde 

van de cliënten van Tikvah 

worden aangemerkt als ver-

slaafd.  

Op basis van de voorziening is 

de helft als residentieel dakloos 

(woonbegeleiding) en één  op 

de vijf als dreigend dakloos 

(ambulante begeleiding) aan-

gemerkt. Na de koppeling met 

andere registratie verandert het 

totaal aantal dak- en thuislozen 

niet, maar wel blijken cliënten 

gedurende 2104 elders (ook) 

als feitelijk dakloos of be-

schermd wonen te zijn geregi-

streerd. 

De helft is slachtoffer van hui-

selijk geweld en drie cliënten 

zijn pleger. 

 website 

 

 

geregistreerd bij 

instantie 

aanvullend 

geregistreerd bij 

overige instanties 

 

 

TOTAAL 

verslaafden 11 26% 3 7% 14 33% 

alcohol 1 2% 2 5% 3 7% 

harddrugs 3 7%   3 7% 

softdrugs 8 19% 2 5% 10 23% 

anders 4 9% 1 2% 5 12% 

type onbekend*       

dak- en thuislozen 30 70%   30 70% 

feitelijk dakloos   6 14% 6 14% 

residentieel dakloos 21 49% 1 2% 22 51% 

w.o. beschermd wonen   4 9% 4 9% 

dreigend dakloos 9 21% 1 2% 10 23% 

zwerfjongere       

subgroep onbekend*       

slachtoffers huiselijk geweld 20 47% 2 5% 22 51% 

plegers huiselijk geweld 3 7%   3 7% 

https://www.tikvah.nl/
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Vangnet & Advies 

Het Meldpunt Vangnet en Advies (V&A) is er 

voor professionals die in aanraking komen 

met kwetsbare personen. V&A levert be-

moeizorg en toeleiding naar hulpverlening. 

Vangnet & Advies leverde het totale registratie-

bestand over 2014  

Er zijn iets meer mannelijke dan vrouwelijke 

cliënten. Het aandeel vijftig- en zestigplusser is 

relatief groot. De gemiddelde leeftijd bedraagt 

47 jaar. Iets meer dan de helft is afkomstig uit 

Almere en ruim een kwart uit Lelystad. Er zijn 

geen cliënten van buiten de provincie. Etniciteit 

wordt niet geregistreerd. 

De meeste cliënten zijn alleenstaand. Daarnaast 

gaat het vooral om (eenouder)gezinnen. Ruim 

een op de tien heeft schulden. Opleiding, bron 

van inkomsten en woonsituatie worden niet 

geregistreerd. 

 website 

Geslacht   

man 389 56% 

vrouw 312 45% 

Leeftijd   

jonger dan 20 15 2% 

20 t/m 29 101 14% 

30 t/m 39 144 21% 

40 t/m 49 134 19% 

50 t/m 59 132 19% 

60 en ouder 174 25% 

Etniciteit   

Nederlands  n.g. 

Surinaams  n.g. 

Antilliaans  n.g. 

Turks  n.g. 

Marokkaans  n.g. 

overig westers  n.g. 

overig niet-westers  n.g. 

Gemeente   

Almere 409 58% 

Lelystad 175 25% 

Dronten 35 5% 

Noordoostpolder 48 7% 

Urk 11 2% 

Zeewolde 23 3% 

buiten Flevoland   

Totaal 701  

Opleiding   

laag  n.g. 

midden  n.g. 

hoog  n.g. 

Inkomen   

geen  n.g. 

loondienst  n.g. 

uitkering  n.g. 

anders  n.g. 

Woonsituatie   

ouderlijk huis  n.g. 

zelfstandig  n.g. 

opvang  n.g. 

institutioneel  n.g. 

dakloos  n.g. 

Samenstelling huishouden   

met ouder(s)/verzorger(s)   

alleenstaand zonder kind(eren) 395 64% 

alleenstaand met kind(eren) 105 17% 

met partner zonder kind(eren) 49 8% 

met partner en kind(eren) 71 12% 

anders   

Financiële problematiek   

schulden 76 11% 

~  

gegevens  

incompleet, 

>20% ontbreekt 

n.g. 

gegevens niet 

geregistreerd 

http://www.ggdflevoland.nl/client/1/?websiteid=1&contentid=2697&hoofdid=321
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Vangnet & Advies 

 verslaafden in Flevoland 

 dak- en thuislozen in Flevoland 

 slachtoffers huiselijk geweld in Flevoland 

 plegers huiselijk geweld in Flevoland 

 

 bijlage onderzoeksmethodiek 

Eén op de zes cliënten staat bij 

Vangnet & Advies geregi-

streerd als verslaafd. Het mid-

del is daarbij niet gespecifi-

ceerd. Door de koppeling met 

registraties van andere instan-

ties is nog eens 8% als ver-

slaafd geïdentificeerd en kun-

nen verschillende typen wor-

den onderscheiden. 

Bij Vangnet & Advies wordt 

uitsluitend dreigende dakloos-

heid (dreigende huisuitzetting) 

geregistreerd. Dat was het 

geval bij één op de acht cliën-

ten. Na koppeling blijkt in to-

taal een derde van de cliënten 

dak- of thuisloos te zijn 

(geweest) in 2014. 

Huiselijk geweld wordt niet 

vastgelegd in de registratie van 

Vangnet & Advies. Elders is 7% 

bekend als slachtoffer van hui-

selijk geweld en 3% als pleger. 

 website 

 

 

geregistreerd bij 

instantie 

aanvullend 

geregistreerd bij 

overige instanties 

 

 

TOTAAL 

verslaafden 120 17% 59 8% 179 26% 

alcohol   79 11% 79 11% 

harddrugs   32 5% 32 5% 

softdrugs   46 7% 46 7% 

anders   24 3% 24 3% 

type onbekend* 120 17% 4 1% 65 9% 

dak- en thuislozen 85 12% 135 19% 220 31% 

feitelijk dakloos   46 7% 46 7% 

residentieel dakloos   53 8% 53 8% 

w.o. beschermd wonen   42 6% 42 6% 

dreigend dakloos 85 12% 49 7% 134 19% 

zwerfjongere   6 1% 6 1% 

subgroep onbekend*   19 3% 19 3% 

slachtoffers huiselijk geweld  n.g. 50 7% 50 7% 

plegers huiselijk geweld  n.g. 24 3% 24 3% 

http://www.ggdflevoland.nl/client/1/?websiteid=1&contentid=2697&hoofdid=321
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De Waag 

De Waag biedt gespecialiseerde zorg aan 

mensen die grensoverschrijdend gedrag 

combineren met een psychische stoornis. 

De Waag leverde het totale registratiebestand 

van de forensische polikliniek in Almere over 

2014. 

De meeste cliënten van De Waag zijn mannen, 

maar niet allemaal; één op de zeven is vrouw. De 

leeftijd varieert van 12 tot 77 jaar, met een ge-

middelde van 33 jaar. Twintigers en dertigers 

vormen de helft van het cliëntenbestand, terwijl 

60-plussers relatief weinig voorkomen. Twee 

derde is autochtoon Nederlands. Bij de allochto-

nen vormen Surinamers de grootste groep. De 

meesten komen uit Almere; een vijfde uit Lely-

stad.  

Een derde woont nog bij zijn/haar ouders, maar 

de ruim de helft woont zelfstandig. De laatste 

groep bestaat voor de helft uit gezinnen met 

kinderen.  

Opleidingsniveau en bron van inkomsten worden 

niet geregistreerd. 

Vier op de tien cliënten hebben schulden.  

 website 

Geslacht   

man 498 86% 

vrouw 83 14% 

Leeftijd   

jonger dan 20 115 20% 

20 t/m 29 137 24% 

30 t/m 39 144 25% 

40 t/m 49 116 20% 

50 t/m 59 55 10% 

60 en ouder 14 2% 

Etniciteit   

Nederlands 380 66% 

Surinaams 78 13% 

Antilliaans 34 6% 

Turks 7 1% 

Marokkaans 14 2% 

overig westers 34 6% 

overig niet-westers 33 6% 

Gemeente   

Almere 317 55% 

Lelystad 135 24% 

Dronten 30 5% 

Noordoostpolder 13 2% 

Urk 3 1% 

Zeewolde 12 2% 

buiten Flevoland 64 11% 

Totaal 581  

Opleiding   

laag  n.g. 

midden  n.g. 

hoog  n.g. 

Inkomen   

geen  n.g. 

loondienst  n.g. 

uitkering  n.g. 

anders  n.g. 

Woonsituatie   

ouderlijk huis 154 31% 

zelfstandig 298 59% 

opvang 7 1% 

institutioneel 42 8% 

dakloos 3 1% 

Samenstelling huishouden   

met ouder(s)/verzorger(s) 154 31% 

alleenstaand zonder kind(eren) 116 23% 

alleenstaand met kind(eren) 23 5% 

met partner zonder kind(eren) 51 10% 

met partner en kind(eren) 144 29% 

anders 11 2% 

Financiële problematiek   

schulden 235 40% 

~  

gegevens  

incompleet, 

>20% ontbreekt 

n.g. 

gegevens niet 

geregistreerd 

http://www.dewaagnederland.nl
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De Waag 

 verslaafden in Flevoland 

 dak- en thuislozen in Flevoland 

 slachtoffers huiselijk geweld in Flevoland 

 plegers huiselijk geweld in Flevoland 

 

 bijlage onderzoeksmethodiek 

Meer dan een derde van de 

cliënten van De Waag staat 

geregistreerd als verslaafd. 

Daarbij gaat het bijna net zo 

vaak om alcohol- als om soft-

drugsverslaving.  

Op basis van hun woonsituatie 

worden acht cliënten als dak- 

en thuisloos aangemerkt. Elders 

staan meer cliënten bekend als 

dak- en thuisloos. In totaal is 

10% geregistreerd als dak- en 

thuisloos. 

Een kwart is pleger van huiselijk 

geweld. Slachtofferschap wordt 

bij De Waag niet geregistreerd. 

Op basis van registratie elders 

is 5% van de cliënten van De 

Waag (ook) slachtoffer van 

huiselijk geweld. 

 website 

 

 

geregistreerd bij 

instantie 

aanvullend 

geregistreerd bij 

overige instanties 

 

 

TOTAAL 

verslaafden 221 38% 11 2% 232 40% 

alcohol 123 21% 8 1% 131 23% 

harddrugs 61 11%   61 11% 

softdrugs 133 23% 9 2% 142 24% 

anders 8 1% 14 2% 22 4% 

type onbekend*       

dak- en thuislozen 8 1% 51 9% 59 10% 

feitelijk dakloos 1 0% 7 1% 8 1% 

residentieel dakloos 6 1% 28 5% 34 6% 

w.o. beschermd wonen   29 5% 29 5% 

dreigend dakloos   14 2% 14 2% 

zwerfjongere 1 0% 4 1% 5 1% 

subgroep onbekend*   8 1% 8 1% 

slachtoffers huiselijk geweld   26 5% 26 5% 

plegers huiselijk geweld 143 25% 23 4% 166 29% 

http://www.dewaagnederland.nl
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Waypoint 

Waypoint is een organisatie op Urk die voor-

lichting, preventie, straathoekwerk en hulp 

levert rond verslavingsproblemen, vooral bij 

jongeren. 

Waypoint leverde een registratiebestand van 

begeleidingstrajecten uit 2014. Daarnaast vindt 

een veelvoud aan losse veldwerkcontacten 

plaats, waarbij geen cliëntgegevens worden 

geregistreerd. 

Een enkeling uitgezonderd, zijn alle cliënten van 

Waypoint autochtoon Nederlandse mannen. 

Veel zijn twintigers. De gemiddelde leeftijd is 

relatief laag: 27 jaar. Ze zijn allemaal woonachtig 

in Urk.  

Bijna de helft heeft een betaalde baan. Een groot 

deel, meer dan de helft, woont nog in het ouder-

lijk huis. De rest woont alleen of met partner (en 

eventuele kinderen). Eén cliënt is dakloos.  Een 

op de zeven heeft schulden. 

Gegevens over opleidingsniveau zijn incompleet. 

 website 

Geslacht   

man 34 97% 

vrouw 1 3% 

Leeftijd   

jonger dan 20 6 21% 

20 t/m 29 13 46% 

30 t/m 39 6 21% 

40 t/m 49   

50 t/m 59 3 11% 

60 en ouder   

Etniciteit   

Nederlands 32 91% 

Surinaams   

Antilliaans   

Turks   

Marokkaans 2 6% 

overig westers   

overig niet-westers 1 3% 

Gemeente   

Almere   

Lelystad   

Dronten   

Noordoostpolder   

Urk 35 100% 

Zeewolde   

buiten Flevoland   

Totaal 35  

Opleiding   

laag  ~ 

midden  ~ 

hoog  ~ 

Inkomen   

geen 7 23% 

loondienst 14 47% 

uitkering 8 27% 

anders 1 3% 

Woonsituatie   

ouderlijk huis 19 54% 

zelfstandig 15 43% 

opvang   

institutioneel   

dakloos 1 3% 

Samenstelling huishouden   

met ouder(s)/verzorger(s) 19 54% 

alleenstaand zonder kind(eren) 6 17% 

alleenstaand met kind(eren) 1 3% 

met partner zonder kind(eren) 2 6% 

met partner en kind(eren) 6 17% 

anders 1 3% 

Financiële problematiek   

schulden 5 14% 

~  

gegevens  

incompleet, 

>20% ontbreekt 

n.g. 

gegevens niet 

geregistreerd 

http://www.waypoint-urk.nl/
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Waypoint 

 verslaafden in Flevoland 

 dak- en thuislozen in Flevoland 

 slachtoffers huiselijk geweld in Flevoland 

 plegers huiselijk geweld in Flevoland 

 

 bijlage onderzoeksmethodiek 

Bij alle cliënten van Waypoint is 

sprake van verslaving, met 

name aan alcohol en/of hard-

drugs. 

Eén cliënt is feitelijk dakloos of 

zwerfjongere (de leeftijd is 

onbekend en daarmee is ook 

de subgroep onbekend). Eén 

andere cliënt is elders geregi-

streerd als zwerfjongere en 

dreigend dakloos in 2014. 

Bij geen enkele cliënt is huise-

lijk geweld geregistreerd. En 

ook bij andere instanties is 

niemand bekend als slachtoffer 

of pleger van huiselijk geweld. 

 website 

 

 

geregistreerd bij 

instantie 

aanvullend 

geregistreerd bij 

overige instanties 

 

 

TOTAAL 

verslaafden 35 100%   35 100% 

alcohol 16 46% 1 3% 17 49% 

harddrugs 19 54%   19 54% 

softdrugs 7 20% 1 3% 8 23% 

anders 7 20%   7 20% 

type onbekend*       

dak- en thuislozen 1 3% 1 3% 2 6% 

feitelijk dakloos       

residentieel dakloos       

w.o. beschermd wonen       

dreigend dakloos   1 3% 1 3% 

zwerfjongere   1 3% 1 3% 

subgroep onbekend* 1 3%   1 3% 

slachtoffers huiselijk geweld       

plegers huiselijk geweld       

http://www.waypoint-urk.nl/
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Zorggroep Almere 

Zorggroep Almere is een overkoepelende 

organisatie van eerstelijns gezondheids-

zorg, ouderenzorg en thuiszorg in Almere.  

Zorggroep Almere leverde het totale registratie-

bestand van de discipline Maatschappelijk Werk 

over 2014. 

Bijna driekwart van de cliënten van Zorggroep 

Almere is vrouw. De spreiding in leeftijd is groot, 

maar het zwaartepunt ligt bij dertigers en veerti-

gers. De gemiddelde leeftijd is 40 jaar. Iets meer 

dan de helft is autochtoon Nederlands. Surina-

mers vormen, naast overig niet-westerse alloch-

tonen, de belangrijkste etnische minderheid. Een 

enkeling uitgezonderd, zijn alle cliënten afkom-

stig uit Almere.  

Vier op de tien leven van een uitkering; een iets 

kleiner deel heeft een betaalde baan. In ruim de 

helft van de gevallen gaat het om één- of twee-

oudergezinnen en een vijfde is alleenstaand. 

Opleidingsniveau en woonsituatie worden niet 

geregistreerd. Eén op de zeven cliënten van Zorg-

groep Almere heeft schulden. 

 website 

Geslacht   

man 659 27% 

vrouw 1.779 73% 

Leeftijd   

jonger dan 20 148 6% 

20 t/m 29 478 18% 

30 t/m 39 604 23% 

40 t/m 49 654 25% 

50 t/m 59 507 19% 

60 en ouder 240 9% 

Etniciteit   

Nederlands 1.365 55% 

Surinaams 384 16% 

Antilliaans 91 4% 

Turks 46 2% 

Marokkaans 137 6% 

overig westers 82 3% 

overig niet-westers 378 15% 

Gemeente   

Almere 2.569 100% 

Lelystad 1 0% 

Dronten   

Noordoostpolder   

Urk   

Zeewolde 1 0% 

buiten Flevoland 6 0% 

Totaal 2.631  

Opleiding   

laag  n.g. 

midden  n.g. 

hoog  n.g. 

Inkomen   

geen 417 18% 

loondienst 702 31% 

uitkering 946 41% 

anders 226 10% 

Woonsituatie   

ouderlijk huis  n.g. 

zelfstandig  n.g. 

opvang  n.g. 

institutioneel  n.g. 

dakloos  n.g. 

Samenstelling huishouden   

met ouder(s)/verzorger(s) 344 14% 

alleenstaand zonder kind(eren) 521 22% 

alleenstaand met kind(eren) 695 29% 

met partner zonder kind(eren) 201 8% 

met partner en kind(eren) 578 24% 

anders 65 3% 

Financiële problematiek   

schulden 406 15% 

~  

gegevens  

incompleet, 

>20% ontbreekt 

n.g. 

gegevens niet 

geregistreerd 

http://www.zorggroep-almere.nl/
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Zorggroep Almere 

 verslaafden in Flevoland 

 dak- en thuislozen in Flevoland 

 slachtoffers huiselijk geweld in Flevoland 

 plegers huiselijk geweld in Flevoland 

 

 bijlage onderzoeksmethodiek 

Verslaving is geregistreerd bij 

minder dan 1 procent van de 

cliënten; het type verslaving is 

daarbij niet gespecificeerd. 

Twee procent is elders als ver-

slaafde geregistreerd. 

Dak- en thuisloosheid wordt bij 

Zorggroep Almere helemaal 

niet geregistreerd. Op basis van 

koppeling met andere registra-

ties is 4% dak- of thuisloos. 

Bij Zorggroep Almere is 2% als 

slachtoffer van huiselijk geweld 

geregistreerd. Elders is een 

aanvullende 5% als zodanig 

bekend. Daderschap wordt 

door Zorggroep Almere niet 

geregistreerd, maar 1% blijkt 

elders bekend als pleger van 

huiselijk geweld. 

 website 

 

 

geregistreerd bij 

instantie 

aanvullend 

geregistreerd bij 

overige instanties 

 

 

TOTAAL 

verslaafden 7 0% 50 2% 57 2% 

alcohol   30 1% 30 1% 

harddrugs   6 0% 6 0% 

softdrugs   20 1% 20 1% 

anders   9 0% 9 0% 

type onbekend* 7 0% 4 0% 9 0% 

dak- en thuislozen  n.g. 108 4% 108 4% 

feitelijk dakloos   30 1% 30 1% 

residentieel dakloos   23 1% 23 1% 

w.o. beschermd wonen   16 1% 16 1% 

dreigend dakloos   35 1% 35 1% 

zwerfjongere   9 0% 9 0% 

subgroep onbekend*   26 1% 26 1% 

slachtoffers huiselijk geweld 51 2% 121 5% 172 7% 

plegers huiselijk geweld  n.g. 26 1% 26 1% 

Toelichting van Zorggroep Almere: 

De totaalcijfers 2014 zijn een beperkte weergave van activiteiten in 

2014 van het maatschappelijk werk van Zorggroep Almere. 

Door deelname aan (ontwikkeling van) wijkteams en praktijkwerk-

plaatsen is een relatief groot percentage van activiteiten anders 

geregistreerd.  

Deze cijfers zijn niet meegenomen in deze rapportage. 

http://www.zorggroep-almere.nl/
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Zorggroep Oude en Nieuwe Land 

Zorggroep Oude en Nieuwe Land biedt o.a. 

mantelzorgondersteuning, en algemeen 

maatschappelijk werk in de Noordoostpol-

der en Urk. 

Zorggroep Oude en Nieuwe Land leverde een 

registratiebestand met een selectie van gege-

vens van cliënten van 2014, waarbij slachtoffer-

schap van huiselijk geweld was geregistreerd.  

Gezien de selectie op huiselijk geweld, valt op 

dat meer dan de helft van de cliënten man is. De 

leeftijd loopt uiteen van 6 tot en met 80 jaar, 

met een gemiddelde van 33 jaar. Alle cliënten 

zijn afkomstig uit vestigingsplaatsen Noordoost-

polder en Urk. 

Bij 6% is sprake van schulden. 

Gegevens over etniciteit, inkomen, woonsituatie 

en samenstelling huishouden zijn incompleet. 

Opleidingsniveau wordt niet geregistreerd. 

 website 

Geslacht   

man 140 52% 

vrouw 129 48% 

Leeftijd   

jonger dan 20 41 17% 

20 t/m 29 63 26% 

30 t/m 39 54 23% 

40 t/m 49 49 21% 

50 t/m 59 27 11% 

60 en ouder 5 2% 

Etniciteit   

Nederlands  ~ 

Surinaams  ~ 

Antilliaans  ~ 

Turks  ~ 

Marokkaans  ~ 

overig westers  ~ 

overig niet-westers  ~ 

Gemeente   

Almere   

Lelystad   

Dronten   

Noordoostpolder 222 85% 

Urk 40 15% 

Zeewolde   

buiten Flevoland   

Totaal 270  

Opleiding   

laag  n.g. 

midden  n.g. 

hoog  n.g. 

Inkomen   

geen  ~ 

loondienst  ~ 

uitkering  ~ 

anders  ~ 

Woonsituatie   

ouderlijk huis  ~ 

zelfstandig  ~ 

opvang  ~ 

institutioneel  ~ 

dakloos  ~ 

Samenstelling huishouden   

met ouder(s)/verzorger(s)  ~ 

alleenstaand zonder kind(eren)  ~ 

alleenstaand met kind(eren)  ~ 

met partner zonder kind(eren)  ~ 

met partner en kind(eren)  ~ 

anders  ~ 

Financiële problematiek   

schulden 17 6% 

~  

gegevens  

incompleet, 

>20% ontbreekt 

n.g. 

gegevens niet 

geregistreerd 

http://www.zorggroep-onl.nl/
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Zorggroep Oude en Nieuwe Land 

 verslaafden in Flevoland 

 dak- en thuislozen in Flevoland 

 slachtoffers huiselijk geweld in Flevoland 

 plegers huiselijk geweld in Flevoland 

 

 bijlage onderzoeksmethodiek 

Vanwege de selectie door de 

instelling zijn alle personen in 

het bestand slachtoffer van 

huiselijk geweld.  

Verslaving, dak- en thuisloos-

heid en daderschap van huise-

lijk geweld worden bij Zorg-

groep Oude en Nieuwe Land 

niet geregistreerd. Na de kop-

peling met registraties van 

andere instanties blijkt 3% 

verslaafd, 5% dak- en thuisloos 

en 7% pleger van huiselijk ge-

weld. 

 website 

 

 

geregistreerd bij 

instantie 

aanvullend 

geregistreerd bij 

overige instanties 

 

 

TOTAAL 

verslaafden  n.g. 7 3% 7 3% 

alcohol   4 2% 4 2% 

harddrugs   3 1% 3 1% 

softdrugs   5 2% 5 2% 

anders   1 0% 1 0% 

type onbekend*       

dak- en thuislozen  n.g. 13 5% 13 5% 

feitelijk dakloos   6 2% 6 2% 

residentieel dakloos   7 3% 7 3% 

w.o. beschermd wonen   4 2% 4 2% 

dreigend dakloos   3 1% 3 1% 

zwerfjongere   1 0% 1 0% 

subgroep onbekend*       

slachtoffers huiselijk geweld 270 100%   270 100% 

plegers huiselijk geweld  n.g. 18 7% 18 7% 

http://www.zorggroep-onl.nl/
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Dit onderzoek is uitgevoerd door het Bonger Instituut voor Criminologie van de Universiteit van Am-

sterdam, in opdracht van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de Gemeente Almere, namens 

alle gemeenten in de provincie Flevoland. 
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