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Tussentijdse resultaten 
Voor het onderzoek naar de impact van de Coronamaatregelen voor mensen die 
dakloos zijn, is in de eerste fase van dataverzameling gesproken met 5 professionals die 
werken in de maatschappelijke opvang, 5 belangenbehartigers en 11 dak-, en thuisloze 
mensen. 

Voor dakloze mensen heeft de coronacrisis zowel positieve als negatieve gevolgen. Veel 
dakloze mensen zijn (tijdelijk) voorzien van onderdak. Een deel van de cliënten hoeft 
niet langer gebruik te maken van een gezamenlijke slaapruimte. Door de crisis kunnen 
mensen nu vaker 24 uur terecht in de opvang, waar ze voorheen na het ontbijt de straat 
op moesten. Dakloze mensen ervaren dit als zeer positief: het geeft ze meer rust en 
privacy. Het voorziet in de behoefte aan een eigen, veilige plek. Dat is een belangrijke 
voorwaarde voor herstel. 

Daar staan negatieve gevolgen tegenover. Als gevolg van de coronacrisis zijn veel 
ondersteunende voorzieningen gestaakt of beperkt geopend. Voor een deel van de 
dakloze mensen is hiermee de dagelijkse structuur en regelmaat weggevallen en zijn er 
minder sociale contacten. Dit leidt tot verveling en een gebrek aan perspectief. In 
combinatie met noodgedwongen minder face-to-face contacten (met begeleiders maar 
ook met vrienden, kennis en familie) is voor een deel van de cliënten het toch al kleine 
wereldje nog wat kleiner geworden. 

“Ik denk nu achteruit in plaats van vooruit, de dagen duren veel te lang” 



Provisional results 
For the research of the impact of the corona measures for people who are homeless, in 
the first phase of data collection interviews were held with 5 professionals who work in 
social shelters, 5 social advocacy and 11 homeless people. 

For homeless people, the corona crisis has brought both positive as negative 
consequences. Many homeless people are (temporarily) in accommodations. A part of 
the clients no longer have to make use of the communal dorms. Because of the crisis, 
people are more often able to use the 24-hour shelter whereas before they had to go 
back on the streets after breakfast. Homeless people experience this as very positive: it 
gives them more peace and privacy. It accommodates the need for a private safe space, 
which is the most important condition for recovery.   There are however negative 
consequence to this. As a result of the corona crisis, many of the supporting facilities 
have stopped or are only limited open. The daily structure and regularity have been 
fallen away for a part of the homeless people as well as the opportunities for social 
contacts. This leads to boredom and lack of perspective. In combination with the 
necessity for lesser face-to-face contact (with counsellors but also with friends and 
family), the already small world of a part of the clients has become even smaller. 

“I think I am going backwards instead of forwards, the days are too long” 
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