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Housing First Belgium is een sociaal innoverend experiment in de strijd tegen de dak- en thuisloosheid.  

Over een periode van 2 jaar bieden sociale actoren uit de publieke en private sector van de 5 grootste 

Belgische steden directe toegang tot woonst aan bijzonder kwetsbare daklozen. Zij worden geïnspireerd door 

het Amerikaanse “Housing First model” en begeleiden deze mensen in duurzame huisvesting. 

Een evaluatieteam gaat de evolutie van deze bewoners na en vergelijkt deze met die van een groep daklozen 

en personen die dakloos waren en recent ergens woonst vonden maar hier weinig of geen begeleiding bij 

krijgen.  

De doelstelling is om de voorwaarden bloot te leggen voor een goede implementatie van praktijken 

geïnspireerd door het Housing First model (op het vlak van doeltreffendheid en efficiëntie), rekening 

houdend met de verschillende specifieke Belgische contexten.  

Het Housing First Belgium project heeft drie niveaus: 

 De operationalisering op het terrein (de 6 woonbegeleidingsteams): 

- Antwerpen: OCMW (en stad, CAW Antwerpen neemt de begeleiding op zich) 

- Gent: OCMW (en stad) 

- Brussel: De Straatverplegers 

- Brussel: de SMES-B 

- Charleroi: De Relais Social en zijn partners (OCMW, Comme Chez Nous, Relais Santé, SPAD) 

- Luik: De Relais Social 

 

 De evaluatie (een team bestaande uit 3 evaluatoren, een uniek protocol): 

- Regio Vlaanderen: Het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk 

- Regio Brussel Hoofdstad: Forum Bruxellois de Lutte contre la Pauvreté 

- Regio Wallonië: Relais Social van Charleroi 

 

 De sturing en de nationale coördinatie: 

- De partners die hierboven vermeld werden zijn de dragende partners van het project, de 

begunstigden van de subsidie van de Nationale Loterij en de leden van het sturingscomité. Verder 

bestaat het sturingscomité ook uit de Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, de bevoegde minister 

voor Grootstedenbeleid en de POD-MI.  

- Een algemene coördinator staat in voor de nationale coördinatie.  

Het project wordt gesteund door de Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Maggie De Block, dankzij een 

subsidie van de Nationale Loterij over een periode van 2 jaar (860.000 euro per jaar). De communicatie 

aspecten van het project worden gefinancierd door een subsidie van de Minister bevoegd voor 

Grootstedenbeleid, Mr Labille (10.640 euro). 

Elke partner beschikt al over structurele steunmaatregelen en goed ontwikkelde netwerken die de uitvoering 

van een dergelijk experiment mogelijk maken. Ze hebben ook andere, o.a. regionale financieringen en 

steunmaatregelen aangevraagd.  

 

Het experiment ging 1 augustus 2013 van start.  

De eerste personen zijn sinds 1 september 2013 gehuisvest.  
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OPMERKING VOOR DE LEZER 

Dit document stelt de opstart van het Housing First Belgium experiment voor en brengt verslag uit 

van de eerste observaties na de eerste 6 maanden sinds de start van het project.  

Het experiment, met een looptijd van 2 jaar, voorziet de longitudinale opvolging van 300 personen 

via regelmatige metingen die om de zes maanden worden uitgevoerd.  

De gegevens in dit rapport kunnen worden aanzien als eerste aanwijzingen. Voor een betere 

interpretatie van de resultaten, moet men het einde van het evaluatieproces afwachten. 

Verdere informatie is verkrijgbaar bij de coördinator van het project: 

coordination@housingfirstbelgium.be 
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INLEIDING 

DE OPSTART VAN EEN EXPERIMENT VOOR HET TESTEN 

VAN DE PROJECTEN GEÏNSPIREERD OP  

HET HOUSING FIRST MODEL 
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Het bestrijden van dakloosheid via de integratie door huisvesting 

We weten dat dakloos zijn niet enkel een probleem is van het ontbreken van onderdak.  

Leven op straat is vaak gelinkt aan diverse, complexe en onderling verweven problematieken (op het 

vlak van fysieke en/of mentale gezondheid, sociale rechten, sociale en affectieve relaties, 

inzetbaarheid op de arbeidsmarkt…). 

Brengt dakloosheid deze problemen teweeg of is het eerder andersom? Deze vraag is niet gemakkelijk 

te beantwoorden aangezien elke situatie uniek is. Uiteindelijk is dit ook niet de centrale vraag. Wat 

wel zeker is, is dat het ontbreken van een woning deze problemen verergert.  

 

De veiligheid (op materiaal en existentieel vlak) die een echte « thuis » met zich meebrengt, zorgt voor 

de minimum vereisten om zich te kunnen installeren en om op rust te komen zonder zich zorgen te 

moeten maken over waar men de volgende nacht moet slapen. Hierdoor ontstaat de ruimte om zich 

geleidelijk aan te wijden aan andere levensdomeinen, wat niet mogelijk is wanneer men op straat 

(over)leeft.  

Desalniettemin is het voor deze precaire doelgroep niet gemakkelijk een woning (in degelijke staat en 

aan een schappelijke huurprijs) te vinden. En wanneer een woning gevonden wordt, is het vaak 

moeilijkheid om de woonst te behouden en toe te werken naar sociale re-integratie. Een professioneel 

begeleidingsteam kan hier hulp bieden.  

 

Het Housing First model keert deze logica om: eerst de huisvestingsituatie oplossen en investeren in 

een multidisciplinaire woonbegeleiding. Deze aanpak wordt momenteel getest op 6 

implementatiesites in de vijf grootste Belgische steden (Antwerpen, Gent, Brussel, Charleroi en Luik) 

samen met een evaluatieteam.  

Het gaat om een testfase van twee jaar die als doelstelling heeft de voorwaarden te onderzoeken voor 

de doeltreffendheid van dit model in België.  

 

In dit verslag beschrijft het evaluatieteam de context van de implementatie van het project en de 

eerste resultaten na 6 maanden.  

 

Een Amerikaans model en Europese aanpassingen 

In het eerste hoofdstuk van dit verslag stellen we de grote lijnen voor van het model voor dat aan de 

basis ligt van het Belgische experiment. We gaan dus terug in de tijd, naar New York in de jaren 

negentig, toen deze directe onmiddellijke sprong van straat naar woning zonder voorwaarden, werd 

uitgeprobeerd voor daklozen met zware psychische problematieken of verslavingen. Daarna stellen 

we enkele aanpassingen van het model voor die recentelijk werden uitgetest in verschillende Europese 

landen.  

 

Het ontwikkelen van een dergelijke praktijk gericht op huisvesting wordt beschouwd als een prioriteit 

voor de Europese 1 strijd tegen dakloosheid.  

                                                           
1De Europese consensus vergadering over dakloosheid die eind 2010 werd georganiseerd in Brussel onder Belgisch 

voorzitterschap van de Europese Unie, heeft de noodzaak bevestigt van het ontwikkelen van methodes gericht op 

huisvesting, het aanbod en/of het behoud van woningen in de strijd tegen de dakloosheid. Vandaar dat Housing First 

beschouwd werd als een methode waarin geïnvesteerd moet worden.  
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Dit model toont dat van deze fragiele groep een zeer hoog percentage zijn woonst weet te behouden 

evenals heeft het een kosten baten verhouding die hoger ligt dan in eender welke andere klassieke 

oplossing. Toch vragen lokale politieke autoriteiten om data specifiek toegepast aan hun lokale 

realiteit vooraleer ze zo’n type model willen invoeren en generaliseren.  

Het testen van Housing First in België: Housing First Belgium 

In België zijn er al meerdere jaren vele actoren van sociale en culturele participatie actief in de 

woonbegeleiding van daklozen. Ze baseren zich niet expliciet op het Housing First model maar 

vertonen wel veel eigenschappen die als fundamenteel worden beschouwd in dit model.  

 

Het tweede hoofdstuk geeft een representatief (toch niet exhaustief) overzicht van het institutionele 

landschap van de dak- en thuislozenzorg in België om beter te kunnen begrijpen in welke context het 

experiment Housing First Belgium wordt uitgevoerd.  

Het nationale experiment Housing First Belgium (HFB) maakt een bijzondere vooruitgang mogelijk: het 

Belgisch beleid voor de bestrijding van dak- en thuisloosheid in staat stellen toekomstige praktijken in 

woonbegeleiding op te zetten op basis van betrouwbare data aangepast aan het terrein. 

Het Tweede Federale Plan Armoedebestrijding (goedgekeurd op 10 juni 2013) is het initiatief van de 

staatssecretaris voor maatschappelijke integratie en armoedebestrijding, Maggie De Block. Actie 76 in 

dit plan voorziet « het opstarten van initiatieven die geïnspireerd zijn door de Housing First aanpak in 

de vijf grootste steden van het land ». Dit plan werd samengesteld na consultatie van verschillende 

sociale actoren.  

Om deze doelstelling te verwezenlijken hebben de publieke en privé actoren van de grootste steden 

en de drie Belgische regio’s voorgesteld hun expertises en netwerken te bundelen om met zes 

praktijken geïnspireerd op het Housing First model te experimenteren op hun respectievelijke 

terreinen die dienst doen als sociale laboratoria. 

 

Deze organisaties zijn: 

- OCMW (en stad) Antwerpen2,  

- OCMW (en stad) Gent 

- de SMES-B van Brussel 

- de vzw Straatverplegers (Infirmiers de Rue) van Brussel 

- de Relais Social van Charleroi3 

- de Relais Social van Luik 

 

Om de voorwaarden voor de effectiviteit en de efficiëntie van de praktijken aan te tonen, een 

handleiding uit te werken voor de implementatie van het Housing First model in België en het 

formuleren van aanbevelingen, werken ze samen met partners die expertise hebben op dit domein: 

                                                           
2De woonbegeleiding wordt toevertrouwd aan CAW Antwerpen. 
3De woonbegeleiding wordt toevertrouwd aan de partnerdiensten van het netwerk van de Relais Social: de 
Relais Santé, Comme Chez Nous, de SPAD (Soins Psychiatriques à Domicile – ISPPC), de pool huisvesting van het 
OCMW. 
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Steunpunt Algemeen Welzijnswerk (voor Vlaanderen), het Brussels Forum voor armoedebestrijding 

(voor Brussel) en de Relais Social van Charleroi (voor Wallonië). 

Doordat het project Housing First Belgium (HFB) is ontstaan door een bottom-up proces beantwoordt 

het direct aan de concrete noden en wensen van de actoren op het terrein.  

Het HFB project zal ook de basis vormen voor een bredere reflectie over het gevolgd beleid op het 

kruispunt van verschillende bevoegdheden (armoedebestrijding, gezondheid, grootstedenbeleid, 

sociale en culturele participatie en huisvesting) en overheidsniveaus.  

 

Het Housing First Belgium project concreet 

Het experiment heeft twee actieniveaus (veldwerk en evaluatie) die gecoördineerd worden door een 

nationale coördinator en die geleid worden door de dragende partijen van het project over een 

periode van twee jaar. 

HFB wordt gesteund door de staatssecretaris voor armoedebestrijding, dankzij een subsidie van de 

Nationale Loterij (860 000 € per jaar, wat de financiering van de medewerkers mogelijk maakt). Elke 

partner beschikt reeds over structurele steun en goed ontwikkelde netwerken die de uitvoering van 

zo’n experiment mogelijk maken. Verder zijn er lokale en regionale cofinancieringen genegotieerd 

door bepaalde dragers van het project voor een betere ontwikkeling ervan. 

 

1/ Sociaal experiment op het terrein (sinds 1 september 2013, voor 22 maanden) 

Zes teams in de vijf grootste Belgische steden (twee teams in Brussel) hebben het Amerikaans model 

aangepast aan hun eigen realiteit, vaardigheden, middelen en noden.  

De organisaties die de Housing First Belgium projecten uitvoeren zijn: 

Brussel: Straatverplegers 

De vzw. Straatverplegers (Infirmiers de Rue, IDR) ijvert sinds 2006 voor de re-integratie van daklozen 

door hen zorg voor gezondheid en hygiëne te bieden. De Straatverplegers doen straathoekwerk en 

gaan direct en gratis naar daklozen toe en motiveren hen om zorg te dragen voor hun hygiëne en 

voor hun gezondheid.  

De Straatverplegers oriënteren hun patiënten ook naar de meest gepaste hulpverlening. De 

Straatverplegers hebben een rol als medische en sociale intermediair tussen de personen die in zeer 

precaire omstandigheden leven en de gezondheidszorg en de sociale hulpdiensten4. 

 

 

                                                           
4 De Straatverplegers organiseren ook sensibiliseringsacties en opleidingen omtrent hygiëne en zorgnoden voor 
mensen die in direct contact komen met daklozen of voor mensen die grote problemen hebben op het vlak van 
hygiëne.  
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Brussel : SMES-B 

De vzw. SMES-B, Santé mentale et exclusion sociale – Belgique, (geestelijke gezondheid en sociale 

uitsluiting – België) is een vereniging opgericht in 1993. Haar belangrijkste doelstelling is de toegang 

tot zorg en hulp te vergemakkelijken voor personen met een psychiatrische problematiek die leven in 

een zeer precaire situatie.  

Hiervoor werkt de SMES op verschillende niveaus:  

- Ondersteuningscentrum voor de veldwerkers;  

- Organiseert intervisies en uitwisselingsmomenten;  

- Promoot het vormen van een netwerk voor verenigingen uit de geestelijke gezondheidszorg 

en de sociale zorg. 

 

Charleroi : Relais Social 

De Relais Social van Charleroi, heeft net zoals de zes andere Waalse Relais Sociaux de juridische vorm 

van een « vereniging van publiek recht » conform aan Hoofdstuk XII van de organische wet van de 

OCMW’ s ».  

De Relais Social van Charleroi coördineert de diensten voor de zorg aan personen in zeer acute 

precaire situaties in het administratief arrondissement van Charleroi. De Relais Social van Charleroi 

bestaat uit een beperkt netwerk (14 diensten) en een uitgebreid netwerk (een 40-tal diensten). 

Een tweedelijns coördinatieteam faciliteert het netwerken van deze eerstelijns operatoren. Dit team 

beheert de subsidies, voert onderzoeken uit, zorgt voor de overdracht van informatie van en naar de 

overheden die de subsidies verzorgen en ontwikkelt innoverende projecten. Zo namen de leden van 

dit team deel aan de eerste samenkomsten en reflecties tussen de verschillende partners van de 

grootste Belgische steden en hebben ze bijgedragen aan alle stappen van de opbouw van het huidige 

project Housing First Belgium. 

 

Luik: Relais Social 

De Relais Social van Luik heeft een soortgelijke werking als de zopas beschreven Relais Social van 

Charleroi.  

De werking van de Luikse Relais Social heeft wel als bijzondere eigenschap dat ze niet enkel 

tweedelijns coördinatie doet maar eveneens een eigen team van straathoekwerkers heeft. Het is op 

basis van de observaties van deze straathoekwerkers dat nieuwe woonbegeleidingstaken zich 

ontwikkeld hebben binnen de Relais Social van Liège. Deze liggen aan de basis van praktijken die 

geïnspireerd zijn door het Housing First model. 

Antwerpen: OCMW en stad Antwerpen 

Het Antwerpse project is in handen van stad en OCMW Antwerpen. De uitvoer ervan gebeurt door 

CAW Antwerpen. Dit is één van de tien Vlaamse Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW), een 

organisatie die er is voor iedereen maar zich ook specifiek richt tot mensen die zeer kwetsbaar zijn. 

Dit doen ze in tal van werkingen zoals: vluchthuizen, crisisopvangcentra, slachtofferhulp. Het aanbod 

van CAW Antwerpen naar dak- en thuislozen toe bestaat onder andere uit nachtopvang, 

opvangcentra, woonbegeleidingsteams. 
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Gent: OCMW en stad Gent 

In 2002 startte het OCMW en de stad met het uitwerken van de versnelde toewijs van sociale 

woningen voor daklozen in Gent. Sinds 2007 is er een vast protocol met een jaarlijks contingent van 

woningen voor de doelgroep. Voor de begeleiding van deze mensen richtte het OCMW van Gent een 

team wooncoaches op.  

 

Het derde hoofdstuk is gewijd aan de beschrijving van de zes lokale projecten.  

 

Door de middelen die toegekend werden door de Nationale Loterij, werden ongeveer 11 medewerkers 

aangeworven die afhangend van de implementatiesite ofwel een nieuw team vormen ofwel een 

bestaand team versterken.  

Deze teams zijn multidisciplinair (opvoeders, maatschappelijk werkers, psychologen, verplegers, 

dokter, woonst zoeker…) of doen beroep op partners van het netwerk met complementaire expertises. 

In totaal zullen er 100 personen gehuisvest en begeleid worden in kader van het HFB project.  

Deze teams bepalen zelf de criteria die ze hanteren voor de selectie van de deelnemers voor hun 

project. Deze criteria hebben wel dezelfde basis: dakloos zijn, het hebben van diverse hoge noden die 

de persoon kwetsbaar maken, het kunnen betalen van de huur. Zelf al is de aanwezigheid van een 

psychische problematiek/ een verslavingsprobleem geen selectiecriterium, toch blijkt dat de meeste 

personen die gehuisvest werden sinds de start van het project (september 2013) problematieken 

vertonen op dit vlak.  

 

2/ Evaluatieproces (sinds 1 augustus 2013, voor 24 maanden) 

Drie evaluatoren werden aangeworven om concrete aanbevelingen te formuleren voor de uitvoering 

en verruiming van Housing First in België. De doeltreffendheid van de praktijken wordt getest door een 

longitudinale opvolging (drie metingmomenten over een periode van 24 maanden) en de vergelijking 

van drie groepen mensen die dakloos zijn of dit recent waren en die kampen met meervoudige 

problematieken (in totaal 300 personen):  

 De experimentele groep (EG): de personen die gehuisvest werden en begeleid worden door 

een van de 6 HF-teams; 

 De ‘dakloze’ controlegroep (DCG): personen die dakloos zijn (verblijven op straat en/of maken 

gebruik van nachtopvang); 

 De ‘gehuisveste’ controlegroep (GCG): personen die dakloos waren en recent individuele 

woonst vonden maar hierbij geen woonbegeleiding krijgen die geïnspireerd is op het Housing 

First model.  

 

Het vierde hoofdstuk beschrijft uitvoerig de drie groepen en de methodologie die gebruikt werd om 

de doeltreffendheid van de Housing First te testen en de kosten/effectiviteit ervan te berekenen.  
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Het vijfde en laatste hoofdstuk geeft een zicht op de resultaten van de eerste kwantitatieve 

bevraging. Het gaat hier om een eerste observatie aangezien de samenstelling van de drie groepen 

nog niet volledig is. De inclusie van de personen heeft in de zes projecten meet tijd gevraagd dan was 

voorzien in het onderzoeksprotocol. Vooral het vinden van personen in de gehuisveste controlegroep 

met een gelijkaardig profiel als de experimentele groep vroeg tijd, des te meer omdat deze personen 

geen vergoeding geboden kon worden.  
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Een bewoner begeleid door de Straatverplegers 
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DEEL 1:  

IMPLEMENTATIE VAN DE PROJECTEN GEÏNSPIREERD OP 

HET HOUSING FIRST MODEL 
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DEEL1 – HOOFDSTUK 1 : 

HOUSING FIRST –  

PRAKTIJKTHEORETISCH KADER 
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In dit hoofdstuk schetsen we een praktijktheoretisch kader over Housing First. Dit doen we door 

achtereenvolgens in te gaan op: de diverse benaderingswijzen waarmee men in Europa dak- en 

thuislozen opvangt, het HF-model toe te lichten zoals dat in de USA ontstaan is, het bespreken van de 

uitkomsten van de Europese HF-projecten, de verspreiding van de HF benadering in Europa te 

belichten. We eindigen met een aantal kritische reflecties op de HF-aanpak.  

 

1. DRIE BASISMODELLEN INZAKE OPVANG VAN THUISLOZEN.  

Het hebben van een woning is een basis mensenrecht, ook voor daklozen die kampen met een 

verslavings- of psychiatrische problematiek. Een woning is een plek van privacy, waar iemand tot rust 

kan komen. Het draagt eveneens bij aan een gevoel van waardering en achting (Bresson, 1997; 

Lanzarini, 2000). Het hebben van een woning zorgt voor een gevoel van stabiliteit en het is een 

startpunt om op andere levensdomeinen vooruitgang te maken. Dat is de filosofie van Housing First.  

In Europa herkent men diverse basismodellen waarmee men thuisloosheid opvangt en bejegent. In 

een artikel over de effectiviteit van beleid t.a.v. thuisloosheid kwam men tot volgende drie 

basismodellen (Benjaminsen & Dyb, 2008). Hieronder worden deze uitgelegd.  

 

 Normalisatiemodel Herankeringsmodel Woonladdermodel 

Wat ? Vrijwel onmiddellijk eigen 
woonst met zo nodig 
begeleiding 

Zelfstandig wonen na 
tussenfase van opvang en 
begeleiding 

Doorlopen van een getrapt 
systeem van opvang naar 
wonen 

Filosofie ? Thuislozen hebben 
dezelfde noden als andere 
mensen, maar sommigen 
hebben begeleiding nodig. 

Thuisloosheid is een 
proces van ontankering 
dat men via begeleiding 
wil ombuigen naar 
herankering 

Thuislozen dienen via een 
getrapt leerproces zo 
zelfstandig mogelijk te 
leren wonen. 

Figuur 1. Drie basismodellen in de strijd tegen dak- en thuisloosheid 

 

Het normalisatiemodel (ook wel burgerschapsmodel genoemd) is een model dat zich de laatste jaren 

heeft ontwikkeld onder invloed van de vermaatschappelijking van de zorg. De overgang van het 

herankeringsmodel naar het burgerschapsmodel gaat vaak gepaard met een proces van 

vermaatschappelijking: reconversie en/of afbouw van instellingen. Dit model dient als 

referentiekader voor het huisvesten van kwetsbare groepen zoals personen met een handicap of 

psychiatrische problematiek maar ook voor de groep dak- en thuislozen. De HF tendens wordt 

voornamelijk gerelateerd aan dit model. 

Het herankeringsmodel is het meest voorkomende model in Europa: de thuisloze wordt eerst 

opgevangen en begeleid in een opvangcentrum, tot hij voldoende ‘woonklaar’ is. Eenmaal in de 

woning wordt er al dan niet begeleiding geboden.   
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Het woonladdermodel, in de strikte betekenis van het woord, wordt enkel officieel toegepast in 

Zweden. Volgens de voorschriften van dit model moet iemand eerst een aantal voorkwalificerende 

stappen doorlopen om toegang te krijgen tot een individuele en autonome woning. Het verschil met 

het herankeringsmodel ligt in de verplichting om te slagen in elke stap om zijn integratieparcours 

voort te zetten. Desalniettemin impliceren beide modellen het voldoen aan bepaalde voorwaarden 

en het idee dat iemand voorbereid moet zijn op (alleen) wonen. 

 

In België verwijst men vaak naar het woonladdermodel om bestaande praktijken in de strijd tegen 

dak- en thuisloosheid te omschrijven. Maar in de praktijk, blijkt de organisatie van de sector niet 

exact overeen te komen met deze model-types (Réa et al 2001). Men merkt het volgende op: 

 

- Er is een groot verschil tussen regio’s die eerder een accent leggen op (en financiering geven 

aan) noodopvang of eerder aan tools gelinkt aan huisvesting. Algemeen ontvangt de dak- en 

thuislozensector zowel op federaal als op regionaal niveau financiering van de kabinetten 

bevoegd voor sociale en culturele participatie en welzijn i.p.v. die voor huisvesting. Deze 

bijzondere verdeling van bevoegdheden maakt het opzetten van een beleid voor hulp aan dak- 

en thuislozen des te moeilijker5.  

 

- Er bestaat in België geen vooropgesteld parcours voor sociale integratie. Het model voor 

sociale integratie bestaat uit een aantal voorzieningen die vaak voorgesteld worden als 

stappen. Deze stappen zijn vaak gelinkt maar dit is niet altijd het geval.  

 

- Een van de grootste moeilijkheden is niet de overgang van een stap naar de volgende maar de 

beperkte toegang tot de voorzieningen voor bepaalde doelgroepen. Zo tonen meerdere 

studies het verschil in profiel aan tussen personen die worden opgevangen in opvangcentra 

en personen die worden opgevangen in noodopvang (LABISO, cahier 105-106, 2010)6. 

 

Op basis van deze uitgangspunten dat de Belgische dak- en thuislozensector eerder als een hybride 

model tussen het herankeringsmodel en het woonladdermodel.  

  

                                                           
5 Het is ook opmerkelijk dat de kabinetten bevoegd met gezondheid weinig betrokken zijn in de hulp aan dak- en 
thuislozen. Gezien de overlap van de sociale en gezondheidsproblemen bij dak- en thuislozen kunnen we enkel 
pleiten voor het opzetten van een meer geïntegreerd overheidsbeleid. 
6 Het Housing First model stelt eveneens de schotten tussen de verschillende opvangvormen in vraag. 
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2. WAT IS HOUSING FIRST? 

Housing First is: 

- het aanbieden van een individuele woonst; 

- en langdurige multidisciplinaire begeleiding; 

- aan mensen die langere tijd dakloos zijn; 

- en kampen met een verslaving- en/of psychiatrische problematiek. 

 Op de figuur hieronder wordt de HF benadering geïllustreerd: men stapt (bijna direct) naar individueel 

wonen zelfs zonder iemand eerst ‘woonklaar’ te maken. 

 

Figuur 2. Het Housing First Model 

 

2.1. Het origineel model : Pathways to Housing7 

Housing First werd in 1992 gelanceerd in New York door Sam Tsemberis en zijn organisatie ‘Pathways 

to Housing’. Deze klinisch psycholoog kwam op weg naar zijn werk vaak mensen tegen die aan de kant 

van de weg zaten. Een groot deel van deze mensen herkende hij uit de psychiatrische voorziening waar 

hij werkte. Mensen die kampen met meerdere problemen worden volgens Tsemberis vaak zelf 

verantwoordelijk gehouden voor hun problemen. In het bestaande systeem, aldus Tsemberis, krijgen 

deze mensen al snel labels toebedeeld als ‘treatment resistent’ en ‘hard to reach’.  

                                                           
7http://www.youtube.com/watch?v=HsFHV-McdPo 

http://www.youtube.com/watch?v=HsFHV-McdPo
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De gangbare denkwijze van ‘eerst behandeling, dan huisvesting’ faalt voor deze mensen. Iemand die 

op straat leeft loopt de hele dag rond: van een plaats waar je kan eten, naar een plaats waar je kan 

douchen tot uiteindelijk een plaats waar je kan slapen. Sommigen verkiezen ook de straat boven de 

eerste stap op de woonladder zoals de nachtopvang: slapen met zovelen op een kamer, op een bepaald 

uur binnen moeten zijn, regels om te volgen… Eenmaal op straat beland, geraken mensen ook snel in 

een soort vicieuze cirkel waaruit het moeilijk ontsnappen is.  

Volgens het Housing First model is een woonst de eerste belangrijke stap om uit die vicieuze cirkel te 

geraken. Een woonst geeft mensen de nodige rust om terug tot zichzelf te komen en tevens de kans 

om vooruitgang te kunnen maken op andere levensdomeinen. Het hebben van een eigen woonst 

motiveert mensen ook om aan andere zaken te willen werken. 

Om een woonst te krijgen moeten HF-kandidaten niet eerst aantonen dat ze ‘klaar zijn voor 

huisvesting’ en er is ook geen waslijst aan voorwaarden om na te leven. Er zijn slechts twee 

voorwaarden: een wekelijkse visite van het HF-team en zoals elke huurder de huur betalen en geen 

overlast veroorzaken. Meestal is er een wekelijks contact met iemand van het HF-team. In hun 

begeleiding laten de ‘professionals’ zich vooral leiden door de vragen en behoeften van de HF-

bewoners.  

Het programma kent een enorm succes. In de meeste studies (vb. Stefancic &Tsemberis, 2007; 

Wewerinke, Al Shamma, & Wolf, 2013) verblijft 80 tot 90% van de HF-bewoners na een jaar nog steeds 

in zijn woonst. Studies die eveneens daklozen in het reguliere traject opvolgen (eerst behandeling dan 

korte termijn woonst en vervolgens individuele woonst) geven aan dat hier na even veel tijd slechts 

20-25% in individuele woonst zit. Een dakloze woonst en begeleiding bieden kan bovendien goedkoper 

uitkomen voor de maatschappij8. 

Er blijkt na enkele jaren ook geen significant te zijn tussen het middelengebruik van beide groepen (vb. 

Padgett, Gulcur, & Tsemberis, 2006). 

 

2.2. Acht basisprincipes 

Housing First vertrekt vanuit acht basisprincipes:  

1. Huisvesting is een basis mensenrecht 

2. Respect, warmte en medeleven voor alle HF-bewoners 

3. Engagement om met HF-bewoner te werken zolang nodig is 

4. Verspreide huisvesting in alleenstaande appartementen 

5. Splitsing van huisvesting en diensten 

6. Keuzevrijheid en zelfdeterminatie 

7. Herstelgericht 

8. Harm reduction 

 

                                                           
8 Zie hiervoor het verhaal van ‘Million-Dollar Murray’ waarin Malcolm Gladwell telt wat de dakloze Murray 
op tien jaar tijd kostte in termen van politie-interventies, verblijven in de gevangenis, aanmeldingen op de 
spoed-diensten. Niet tegenstaande de betrokkenheid van vele diensten en de hoge kosten, bleef Murray 
dakloos tot op de dag dat hij stierf. 
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Housing First is niet: 

 Voorbereiding, therapie of een opname vragen van de HF-bewoner. 

 De HF-bewoner vragen eerst stappen te nemen om woonklaar te worden. 

 Een tijdelijke woonst. 

 Een gemeenschappelijke woonst (tenzij de cliënt dit zo wenst). 

 Huurders uithuiszetten voor redenen anders dan deze in een normaal huurcontract. 

 

 

Hieronder lichten we de acht basis principes kort toe. 

 

Huisvesting is een basis mensenrecht 

Volgens de Belgische grondwet heeft ieder het recht een menswaardig leven te leiden (Belgische 

grondwet, art 23). Dit omvat zowel het recht op arbeid en sociale zekerheid als het recht op een 

behoorlijke huisvesting. Wettelijk gezien is dit eerder een inspanningsverbintenis van de overheid dan 

een direct afdwingbaar subjectief recht. 

Ook in vele internationale wetteksten is het recht op huisvesting een noodzakelijk onderdeel van de 

economische, sociale en culturele rechten van elk ieder. Voorbeelden zijn de Universele Verklaring van 

de Rechten van de Mens van 1948, het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele 

rechten, van 1966 en het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie van 2000. 

HF volgt deze logica en stelt dat aangezien een woning een basis mensenrecht is, deze woning dus ook 

verkrijgbaar moet zijn zonder van iemand een behandeling of opname te vragen.  

Respect, warmte en medeleven voor alle HF-bewoners 

HF benadrukt het belang van een respectvolle en warme omgang van hulpverleners met de HF-

bewoners. Volgens Pathways to Housing is dit enorm belangrijk en zijn er in de reguliere trapsgewijze 

hulpverlening aan daklozen nog te veel vooroordelen.  

Engagement om met HF-bewoner te werken zolang nodig is 

In HF is de termijn waarop de hulp beschikbaar is niet nader bepaald. Het huurcontract is voor 

onbepaalde duur en de begeleiding mogelijks ook. Vaak zal een begeleiding zeer intensief zijn bij de 

start: de HF-bewoner instelleren in de woning, administratie regelen, dag bezigheden zoeken, etc. 

Voor sommigen zal de begeleiding dan geleidelijk afnemen, voor anderen blijft een intensieve 

begeleiding wenselijk. De begeleiding is ook beschikbaar onafhankelijk van de woonst. Zo kan het team 

een HF-bewoner blijven opvolgen nadat deze zijn woonst verloor. Hetzelfde geldt voor bewoners die 

ervoor kiezen om terug naar de straat te gaan of voor zij die tijdelijk in een psychiatrische voorziening 

of gevangenis terecht komen.  

 

Verspreide huisvesting in alleenstaande appartementen 

Het originele HF-idee suggereert om HF-bewoners elk hun eigen woning te geven. Een gedeelde 

woonst is eveneens mogelijk, als dit op vraag is van de HF-kandidaat.  

De woningen zijn liefst gespreid over een bepaalde buurt of stad. Een richtlijn is om maximum 15% van 

de woningen, bijvoorbeeld appartementen in een blok, te verhuren aan HF-bewoners. Uit eerste 
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vergelijkende studies blijkt dat deze verspreide woningen iets betere resultaten opleveren dan 

gegroepeerde woningen, omdat daar de kans op samenlevingsproblemen groter is. Ook blijkt de 

tevredenheid van bewoners hoger te liggen in de verspreide woningen en geeft dit meer kans op een 

succesvolle integratie in de maatschappij (Benjaminsen, 2013). 

Splitsing van huisvesting en diensten 

In HF is huisvesting gescheiden van diensten. Huisvesting is dus ook mogelijk zonder in te stappen in 

behandeling voor middelengebruik of psychische problemen.  

Er wordt wel van de HF-bewoner verwacht om contact te hebben met het HF-team. Vaak is dit een 

wekelijks contact zodat het team kan nagaan hoe de HF-bewoner het stelt en of er geen problemen 

zijn met de woning. Housing First Begeleiding kenmerkt zich als volgt:  

 Assertive Community Treatment (ACT) 

In het originele HF-idee bestaat het begeleidingsteam uit een Assertive Community treatment 

(ACT) team. Dit is een team dat actief mensen opzoekt en ambulante begeleiding aanbiedt. 

Meestal bestaat dit team uit verschillende hulpverleners zoals een psychiater, een psycholoog, 

een maatschappelijk werker, een verslavingsexpert, een verpleegkundige, etc. Ook 

ervaringsdeskundigen kunnen deel uitmaken van het ACT-team. 

 Intensive Case Management (ICM) 

Het Housing First team neemt ook de case management van de HF-bewoner op zich en 

coördineert de hulpverlening waar de bewoner mogelijks gebruik van maakt.  

 24/7  

Bereikbaarheid van het team is zeer belangrijk. In het originele HF-idee is het team 24/7 

(telefonisch) bereikbaar. Het is heel geruststellend voor de HF-bewoners om te weten dat ze 

altijd bij iemand terecht kunnen.  

 Case load 

Begeleiding van bewoners in HF is intens. De case load (het aantal begeleidingen per 

hulpverlener) is vaak 5 à 10 HF-bewoners per hulpverlener.  

Keuzevrijheid en zelfdeterminatie 

Een volgend belangrijk HF-principe is de keuzevrijheid van de HF-bewoner, op zoveel mogelijk 

domeinen. Een eerste plaats waar de HF-bewoner keuze krijgt is bij de woning: in welke buurt wil 

iemand wonen? Samen met anderen? Of liever niet? Deze keuzevrijheid is tevens een belangrijke basis 

voor de begeleiding die iemand krijgt. HF-bewoners bepalen zelf wat hun doelen zijn en waar ze hulp 

bij wensen. De hulpverlener probeert de HF-bewoner hier zo goed als mogelijk in te volgen. Wil iemand 

graag een opleiding volgen of vrijwilligerswerk vinden? Of is het een eerste prioriteit om terug in 

contact te komen met familieleden?  

Herstelgericht 

Housing First wil niet enkel de HF-bewoner ondersteunen in zijn noden maar tevens toewerken naar 

herstel. Een herstelgerichte benadering is een streven naar welzijn van de HF-bewoner door te zorgen 

dat de basisvoorwaarden aanwezig zijn. Voorbeelden hiervan zijn: zorgen voor sociaal contact, dag 

bezigheid etc. 
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De hulpverlener stimuleert de HF-bewoner om gebruik te maken van de diverse hulpmogelijkheden 

van het HF-team. Het doel van de herstelgerichte aanpak is om de HF-bewoner te helpen om zo 

zelfstandig mogelijk te leven.  

Harm reduction 

De HF-benadering volgt het principe van harm reduction. Hierbij ligt de nadruk niet op behandeling en 

therapie maar op het beperken van de (gezondheids-) schade van drug- en alcoholgebruik. Dit zowel 

voor de gebruiker zelf als voor de samenleving. Gekende voorbeelden van deze aanpak zijn spuitenruil 

en methadonverstrekking. Dit op een open en niet veroordelende manier.  
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3. INTERNATIONALE PROJECTEN 

 

3.1. Een variëteit van projecten 

Het duurde bijna 20 jaar tot de succesvolle HF-aanpak van Sam Tsemberis werd overgenomen in 

andere landen. In Europa startten, nadat enkele steden experimenteerden met het concept, in 2011 

vijf officiële Europese testprojecten in Amsterdam, Copenhagen, Lissabon, Glasgow en Budapest. Ook 

in andere landen zoals Frankrijk, Canada en Australië lopen er Housing First projecten. In België gingen 

de eerste projecten in 2013 van start. 

Volgende lijst (Feantsa, 2014) biedt een overzicht van de actuele verspreiding van HF in Europa : 

 Oostenrijk : verschillende lopende HF-projecten. 

 België : nationaal HF-experiment in 5 steden  

 Denemarken : HF is een belangrijk onderdeel van de Deense strategie tegen thuisloosheid. 

 Finland : HF is een belangrijk onderdeel van de Finse strategie tegen thuisloosheid. 

 Frankrijk : nationaal HF-experiment in verschillende steden. 

 Griekenland : geen HF initiatieven. 

 Duitsland : weinig HF projecten, wel groeiende interesse. 

 Ierland : weinig HF projecten, wel groeiende interesse. 

 Italië : enkele lokale HF projecten, wel groeiende interesse. 

 Nederland : verschillende HF-projecten. 

 Portugal : weinig HF projecten, wel groeiende interesse. 

 Polen: weinig HF projecten, wel groeiende interesse 

 Spanje : plan om met HF te experimenteren in verschillende steden. 

 Verenigd Koninkrijk : enkele lokale projecten, wel groeiende interesse. 

 Zweden :weinig HF projecten, wel groeiende interesse. 

 

Hiernaast vonden ook enkele Europese peer reviews plaats (via HABITACT van FEANTSA) waarin 

Europese steden aan elkaar hun lokale aanpak tegen dak- en thuisloosheid voorstellen. Onder andere 

Gent, Dublin, Gotenburg, Helsinki en Wenen stelden zo hun aanpak voor.   

Enkel in Finland en Denemarken is de HF-aanpak al sterk ingeburgerd. België behoort samen met 

Frankrijk en binnenkort ook Spanje tot de groep van landen die met de aanpak aan het experimenteren 

zijn. 

Hieronder volgt een overzicht van de aanpak, eerste resultaten en leerpunten van recente HF-

projecten in Europa en daarbuiten9. 

 

 

                                                           
9http://www.socialstyrelsen.dk/housingfirsteurope 

http://www.socialstyrelsen.dk/housingfirsteurope
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De internationale HF-projecten hebben elk een verschillende invalshoek: 

 Aantal 

HF-

bewoners 

Doelgroep Soort huisvesting 

Amsterdam 120 Verslavings- en/of 

psychiatrische problematiek 

Verspreid 

Sociale woningen 

Copenhagen 80 Verslavings- en/of 

psychiatrische problematiek 

Gedeeld en verspreid 

Sociale woningen 

Lissabon 74 Psychiatrische problematiek Verspreid 

Privé markt 

Glasgow 22 Actieve drugs- of 

alcoholverslaving 

Verspreid 

Sociale woningen 

Budapest 152 Personen die in het bos leven Appartement, caravan, 

nachtopvang 

Frankrijk 400 (doel 
nog niet 
bereikt) 

Psychiatrische problematiek Verspreid 

Sociale woningen en privé markt 

Canada 1254 Psychiatrische problematiek Privé markt 

Figuur 3. Overzicht internationale HF projecten, toestand eind 2013. 

 

De doelgroep 

Zoals te zien is in de tabel kozen de projecten niet voor dezelfde doelgroep. Sommige projecten richten 

zich specifiek op daklozen met een actieve verslaving, anderen focussen juist op mensen met een 

psychiatrische problematiek. Budapest is een geval apart. Dit project werd opgestart met als doel om 

daklozen die in het bos leven uit het bos te verwijderen om het terug veiliger en toegankelijker te 

maken voor het publiek.  

De woningen 

Elk project moet op zoek naar woningen. De keuze van de woningen is sterk afhankelijk van de lokale 

context en de keuze van het project.  

Privé versus sociaal 

Een eerste keuze is die tussen privé en sociale woningen. De projecten in de VS maken gebruik van 

privé woningen. Dit is ook in enkele Europese projecten het geval, bijvoorbeeld in Lissabon. Veel 

andere Europese projecten maken echter gebruik van sociale woningen om HF-bewoners te 

huisvesten. In Budapest was het aanbod divers en maakten ze ook gebruik van caravans en 

nachtopvang centra. 

Gespreid versus gegroepeerd 

De meeste internationale projecten kiezen, zoals in het originele HF-idee, voor individuele woningen 

(meestal appartementen). In Kopenhagen stonden de beleidsmakers kritisch tegenover het idee om 

mensen met complexe behoeften in individuele woningen te huisvesten. Daarom kozen ze in hun 
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project zowel voor individuele woningen als voor gegroepeerde woningen. De gegroepeerde woningen 

in Kopenhagen waren een woonblok met appartementen met eigen keuken en badkamer, een 

gemeenschappelijke ruimte en aanwezig personeel. Alsook twee groepswoningen waar HF-bewoners 

keuken en badkamer deelden. 

De onderzoeksopzet 

Ook de onderzoeksopzet van de projecten verschilt. De meeste projecten kiezen ervoor om enkel de 

HF-bewoners op te volgen. Ze gaan na wat nodig is opdat mensen hun woning kunnen behouden, wat 

de valkuilen zijn en hoe het HF-team de bewoners optimaal kan ondersteunen. In Frankrijk en Canada 

is de opzet van het project anders. Kandidaten krijgen ad random ofwel een HF woning toegewezen, 

ofwel ontvangen ze de reguliere hulp. Zo krijgen deze projecten een zicht op de meerwaarde van de 

HF aanpak. 

Het team 

Ook de samenstelling en de werking van de teams verschilt tussen de verschillende internationale 

projecten. 

ACT 

In enkele projecten (vb. Amsterdam en Kopenhagen) kozen de steden ervoor om zelf een 

ACT-team op te starten. In andere projecten bestaat het team vooral uit sociaal werkers 

die nauw samenwerken met specialistische diensten zoals de verslavingszorg en de 

geestelijke gezondheidszorg. In Budapest was er slechts een klein budget beschikbaar 

voor het HF-project en bestond het team uit een enkele professionals die dit project naast 

hun gewone werkuren deden.  

Ervaringsexperten 

Enkele projecten werken tevens met ervaringsexperten. Zo staan in Glasgow vier 

ervaringsexperten in voor een groot deel van de dagelijkse opvolging van de HF-

bewoners. Ook in het Franse project ‘Un Chez  Soi d’ abord’ maken ervaringsexperten deel 

uit van het begeleidingsteam10. 

24/7 

Naast de samenstelling verschilt ook de bereikbaarheid van de teams. In sommige steden 

is het HF-team 24/7 beschikbaar (vb. Lissabon). In andere steden is de bereikbaarheid iets 

minder of kiest men voor een samenwerking met andere diensten om optimale 

beschikbaarheid te kunnen garanderen. 

Case Load 

De case load van de projecten verschilt eveneens gaande van 4-5 HF-bewoners (Glasgow) 

tot 11 HF-bewoners pet hulpverlener (Lissabon).De meeste teams bezoeken wekelijks hun 

HF-bewoners.  

De zopas geïllustreerde internationale voorbeelden tonen aan dat het HF-model vaak aangepast wordt 

aan de nationale en lokale context. 

                                                           
10 http://www.abej-solidarite.fr/abej/fr/12115-un-chez-soi-dabord.html 
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De bestaande praktijken en de specifieke nationale strijd tegen dak- en thuisloosheid in elk land 

beïnvloedt de manier waarop het HF-model wordt aangepast op het terrein (Anderson, 2010; Johnsen 

& Telxeira, 2010). 

Voor het project Housing First Belgium is dit eveneens het geval. Het gemeenschappelijk uitgangspunt 

van het project is om een sociale integratie te bevorderen door het bieden van woonst. Hiervoor 

worden de projecten aangepast aan de zes lokale contexten. 
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3.2. Housing First werkt 

De projecten van de voorbije 20 jaar tonen dat Housing First werkt. Zowel in de eerste VS projecten 

als in de meer recente Europese projecten, weet na twee jaar 80% zijn woonst te behouden. Volgende 

tabel geeft deze cijfers voor de Europese projecten weer.  
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Amsterdam 165 23 142 138 (97%) 122 (86%) 16 4 

Copenhagen 80 16 64 60 (94%) 57 (89%) 3 4 

Lissabon 74 6 68 54 (79%) 45 (66%) 9 14 

Glasgow 16 2 14 13 (93%) 13 (93%) 0 1 

Budapest 90 ga ga 29 (<50%) 0 (0%) 29 ga 

Noot: ga = geen antwoord in het project 

Figuur 4. Positieve en negatieve huisvestingsresultaten van de Europese HF-projecten,  2013. 

Bron: Eindrapport - Housing First Europe , Volker Bush-Geertsema, , 2013 

 

Psychische gezondheid 

De meeste projecten signaleren een positief effect op vlak van psychische gezondheid. In hun 

evaluaties beschrijven ze hoe het hebben van huisvesting zorgt voor een gevoel van persoonlijke 

veiligheid, minder stress, stabiliteit, regelmaat en privacy. Mensen slapen ook beter en doordat ze 

kunnen koken gaat ook de kwaliteit van de voeding er op vooruit. Het project in Lissabon rapporteert 

90% minder gebruik van psychiatrie eenmaal in woonst. 

Middelengebruik  

De resultaten rond middelengebruik zijn gemengd. Sommige projecten formuleren hier positieve 

resultaten. Zoals in Lissabon, van de 21 HF-bewoners die bij aanvang kampten met een alcohol en/of 

drugsverslaving zeggen er 9 hiermee gestopt te zijn. Ook in Glasgow stopte het druggebruik van 7 van 

de 22 HF-bewoners. Toch geven de onderzoekers van dit project aan dat er sommigen hervallen na 

een periode van onthouding of stabilisatie. De HF-bewoners verklaren dat dit komt door stabiele 

huisvesting, een ander dagritme, toegang tot de gezondheidszorg en de hulp van het HF-team.  

Sociale relaties 

Op vlak van sociale relaties zijn de resultaten dubbel. Enerzijds beschrijven sommige HF-bewoners hoe 

ze graag een praatje slaan met mensen in de buurt of terug contact zochten met hun familieleden. 
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Anderzijds voelen veel HF-bewoners zich eenzaam. Sommigen breken met hun vroegere vrienden van 

op straat en vinden het niet eenvoudig om nieuwe mensen te leren kennen. 

Dagbesteding 

De Europese projecten tonen aan dat de resultaten op vlak van dagbesteding minder eenduidig zijn. 

Al zijn vele HF-bewoners actief bezig met vrijwilligerswerk of een andere zinvolle dagbezigheid, hebben 

slechts weinigen een (vaste) job. Mede hierdoor blijven financiële problemen veel voorkomen. 

Integratie in de buurt 

De integratie van een HF-bewoner in zijn nieuwe buurt toont gemengde resultaten: sommigen 

integreren zich vrij goed, anderen zoeken weinig contact met hun buren.  

Conflicten met buren  

In de meeste projecten geven ze aan zeer kort op de bal te spelen bij overlast. Na een waarschuwing 

van de huisbaas, buurtbewoners, politie of de HF-bewoner zelf, gaan de teams met het probleem aan 

de slag. De gevreesde overlast voor buurtbewoners is bijgevolg beperkt. In Amsterdam was er over 

een periode van 5 jaar een klacht voor overlast tegen 41 van de 100 HF-bewoners. Vaak is een vrij 

eenvoudige oplossing mogelijk en soms kiest het HF-team er samen met de HF-bewoner er voor om 

te verhuizen naar een andere woonst. Als alle pogingen falen om te bemiddelen, wordt iemand uit 

huis gezet. 

Verlies van woonst 

Iemand kan ook zijn woonst verliezen door andere redenen. Zo zijn er mensen die ervoor kiezen om 

terug te keren naar de straat. Sommigen moeten voor een tijd naar de gevangenis.  

Contact politie en spoeddiensten 

Projecten in de VS tonen aan dat HF-bewoners minder in contact komen met politie en justitie eenmaal 

ze een woning hebben. In Lissabon verbleef van de 74 HF-bewoners, 20 mensen een nacht in de cel in 

het jaar voor HF, eenmaal in HF overkwam dit niemand.  

Gelijkaardige resultaten zijn er voor de gezondheidszorg. HF-bewoners maken minder vaak gebruik 

van de spoed-diensten van het ziekenhuis. In Lissabon had het jaar voorafgaand aan HF, 46% gebruik 

gemaakt van de spoed-diensten, eenmaal in HF daalde dit tot slechts 6%.  

Uitdagingen 

 Huisvesting vinden voor HF blijft een uitdaging, zeker voor gespreide appartementen. 

 Het opeens hebben van een vast adres kan ervoor zorgen dat juridische problemen of 

schulden uit het verleden plots terug opduiken. 

 Eenzaamheid en het vinden van een dagbesteding blijft voor HF-bewoners een belangrijk 

aandachtspunt. Bij de stap naar HF knippen velen hun banden door met hun vorige vrienden ‘uit 

het milieu’, waardoor ze een heel nieuw sociaal netwerk en dagbezigheid moeten vinden. 

 De relatie tussen een HF-bewoner en een HF-hulpverlener is anders dan in de reguliere 

hulpverlening. Om met de HF-bewoner een goed contact te hebben én te behouden, is het nodig 

om hulp te bieden, waar en wanneer de HF-bewoner die wenst en nodig acht. 

 Financiële middelen vinden om HF-projecten op te starten is niet voldoende. Er moet ook 

voldoende financiële steun zijn zodat de projecten kunnen blijven bestaan. 
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4. HOUSING-FIRST ZET AAN TOT REFLECTIES 

 

De veelvuldige aangetoonde effecten van de HF-aanpak zetten ook aan tot reflecties 11.  

Deze reflecties kunnen betrekking hebben op: 

 Housing First als unieke ideologie in de strijd tegen dak- en thuisloosheid 

Housing first als een visie of filosofie inzake het bestrijden van thuisloosheid. Zoals we in het 

begin van het hoofdstuk hebben uiteen gezet situeert housing first zich in het 

normalisatiemodel of burgerschapsmodel.  Men spreekt hierbij over een paradigmawissel. 

Deze andere visie staat dan ook in contrast met het herankeringsmodel en het 

woonladdermodel. De kritieken op het herankeringmodel zijn o.m. : weinig privacy in 

opvangcentra, gestandaardiseerde hulp i.p.v. hulp op maat, wat geleerd wordt in een 

groepsopvang rendeert niet altijd als men alleen woont, uitzetting door regelovertreding, 

vanuit een eigen woning kun je gemakkelijker je sociaal netwerk heropbouwen en werk 

vinden,… Deze kritieken op het herankeringsmodel zijn echter wat ongenuanceerd, want het 

ene herankeringsmodel is het andere niet. Trouwens waar housing first wordt toegepast blijft 

men ook opvangcentra behouden. Wel minder en de verblijfsduur is er korter. Het is dus geen 

kwestie van of-of , maar eerder van én-én. 

 Trouw aan het model. De kritische reflecties hebben dan betrekking op het feit of er slechts 

één housing-first model bestaat dan wel meerdere? Nicolas Pleace wijst alvast op volgende 

drie basismoddellen: het originele Pathways to Housing model, Housing First waarbij 

bewoners gehuisvest zijn in één gebouw, met eigen appartement en een harmreduction 

begeleiding, en ‘Housing-first-Light’ met een minder intensieve begeleiding. Verder zijn er nog 

verschillen in doelgroepen en dit zowel in de USA als in Europa. Zo zijn er in de USA housing-

first programma’s die zich richten tot thuisloze families. In Europa zie je programma’s voor 

thuislozen met psychiatrische problemen, druggebruikers, langdurige thuisloosheid,… Dat er 

verschillende toepassingen zijn kan ook verklaard worden door : verschillen in regelgeving, de 

problematiek is naar aard en ernst verschillend in diverse landen, de woningmarkt is 

verschillend, … In een uitvoerig artikel wijzen Pleace en Brethoron (2013) op: modelvervaging, 

afroomeffecten en het willen ‘verkopen’ van de HF-aanpak aan beleidsmakers door de 

resultaten ervan op te hemelen. Niet elk HF-initiatief dat zich zo noemt komt conceptueel 

overeen met het oorspronkelijke model: er zijn soms afwijkingen qua type huisvesting (bv. 

geen woonst voor lange duur) of qua aard en intensiviteit van de begeleiding. Resultaten 

kunnen ook opgekrikt worden door binnen de doelgroep ‘ af te romen’ of te weinig of niet 

transparant te zijn over de selectieprocedure van de HF-bewoners. 

 Housing-first en housing-led (woongericht) als beleidsmodel. Is housing-first een specifieke 

benadering voor een beperkte doelgroep of dient het beleid inzake het bestrijden van 

thuisloosheid drastisch gewijzigd te worden? Dit is de beleidsvraag die housing-first opwerpt. 

Of m.a.w . dient er een soort copernicaanse omwenteling te komen van het beheersen van 

thuisloosheid via (nood)opvang naar het beëindigen van thuisloosheid? De aanbevelingen van 

                                                           
11 Bush,V., The housing-first approach in Europe, Homelessness Research Conference, Melbourne, 20 April 
2012 
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de Europese consensusconferentie over thuisloosheid van 201012 gaan zeker in de richting van 

een beleid gericht op het beëindigen van thuisloosheid via Europese en nationale strategieën 

en met de klemtoon op preventie en woongerichte oplossingen (housing-led). Beleid is echter 

niet alleen een kwestie van inhoudelijke en wetenschappelijke argumenten. Politici kijken ook 

naar draagvlak (bij de bevolking en stakeholders) en naar haalbaarheid (middelen). Ze 

bevinden zich ook niet altijd in de mogelijkheid om een lange termijn beleid te ontwikkelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Europese consensusconferentie over thuisloosheid : beleidsaanbevelingen van de jury, 9-10 december 
2010 Brussel 
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In dit hoofdstuk beschrijven we het institutioneel landschap voor de hulp aan dak- en thuislozen in 

België. Het hoofdstuk is als volgt ingedeeld. Het eerste deel beschrijft de hulp aan daklozen op federaal 

niveau. Het tweede deel gaat over de specifieke regionale hulp aan dak- en thuislozen in elk van de 

drie gewesten. Het derde deel geeft enkele specifieke projecten weer op lokaal niveau, meer bepaald 

in elk van de vijf steden waarin Housing First projecten lopen.  

 

1. HULP AAN DAKLOZEN OP FEDERAAL NIVEAU 

 

Voor Vlaanderen werd het aanbod voor dak- en thuislozen in opdracht van de minister voor Welzijn 

Volksgezondheid en Gezin enkele jaren geleden in kaart gebracht. In het rapport staan 

begeleidingsmodules evenals instrumenten voor de hulp aan daklozen beschreven (Demaerschalk & 

Hermans, 2010). De instrumenten zijn grotendeels federaal en een aanbod van OCMW.  

1.1. GPMI voor daklozen 

De wet van 26 mei 2002 betreffende het Recht op Maatschappelijke Integratie (RMI-wet) wil de 

integratie van zoveel mogelijk mensen tewerkstellingen. In deze RMI-wet wordt een dakloze als volgt 

gedefinieerd: “de persoon die niet over een eigen woongelegenheid beschikt, die niet de middelen heeft 

om daar op eigen krachten voor te zorgen en daardoor geen verblijfplaats heeft, of die tijdelijk in een 

tehuis verblijft in afwachting dat hem een eigen woongelegenheid ter beschikking wordt gesteld”. 

Het recht op maatschappelijke integratie neemt in deze wet drie vormen aan: het leefloon, 

tewerkstelling en het Geïndividualiseerd Project Maatschappelijke Integratie (GPMI). Een dakloze die 

geen inkomen heeft en tevens aan de voorwaarden voldoet die afgesproken worden met de 

maatschappelijk werker, kan van het OCMW een leefloon ontvangen. Voor een alleenstaande komt 

het leefloon neer op 817 € per maand, voor een samenwonende is dit 544 € per maand, voor een 

gezinshoofd 1090 €. Een inschrijving in het bevolkingsregister of het hebben van een officiële 

woonplaats is hiervoor niet vereist.  

De federale overheid wil met een wijziging van de RMI-wet van 2002 (wet van 26 oktober 2006) de 

OCMW aanmoedigen om zich in te spannen voor de integratie van daklozen. Dit kunnen ze doen door 

een Geïntegreerd Project Maatschappelijke Integratie op de maken, een soort contract dat het 

wederzijds engagement vastlegt tussen de dakloze en het OCMW. In dit geval heeft een dakloze het 

recht op het leefloon van een alleenstaande. 

1.2. Referentieadres 

Het hebben van een officieel adres is nodig voor het verwerven van sommige rechten zoals het 

ontvangen van een invaliditeitsuitkering of kinderbijslag. De federale wetgeving13 laat toe om een 

referentieadres op te geven als officiële verblijfplaats van een dakloze. Dit adres kan bij een particulier 

zijn die daarmee instemt maar ook bij het OCMW.  

                                                           
13Wet van 24 januari 1997 houdende wijziging van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters. 
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1.3. Installatiepremie 

Als een dakloze een woning heeft gevonden kan hij eenmalig beroep doen op een 

installatiepremie14die dient om zich in zijn woning te installeren. Deze eenmalige premie kan gebruikt 

worden voor de aankoop van meubels of het betalen van aansluitingen (vb. gas, elektriciteit).  

1.4. Huurwaarborg 

Het OCMW kan iemand helpen met zijn huurwaarborg. Elk OCMW kan vrij kiezen of ze en hoe ze 

wensen tussen te komen in het betalen van een huurwaarborg15. Een tussenkomst van het OCMW kan 

bestaan uit een financiële bijdrage, een bankgarantie, of een borgbrief.  

1.5. Huurtoelage 

Elke OCMW kan vrij kiezen of ze het nodig achten om financieel bij te dragen in de huur van een 

cliënt16. Hun beslissing nemen ze op basis van een sociaal onderzoek. Op basis van het resultaat van 

dit onderzoek bepalen ze het bedrag en de duur van deze huurtoelage. 

1.6. Dringende hulp door de OCMW voorzitter 

Een OCMW voorzitter kan voor dringende gevallen en binnen de grenzen van het huishoudelijk OCMW 

reglement bepalen om iemand dringende hulp toe dienen17. Deze hulpverlening bestaat ui t opvang of 

financiële hulp.  

1.7 Doorgangswoningen 

Doorgangswoningen zijn woningen die het OCMW voor korte termijn (maximum 6 maanden) verhuurt 

aan mensen die zich in een noodsituatie bevinden. De federale overheidsdienst POD Maatschappelijke 

Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid (POD-MI) wil het starten en 

vermeerderen van het aantal doorgangswoningen stimuleren. Hiervoor lanceren ze regelmatig 

projectoproepen waarop OCMW kunnen intekenen om subsidies te krijgen om woningen te 

verbouwen of in te richten.  

1.8 Gids voor daklozen 

De POD-MI brengt ook een Gids voor Daklozen uit. Deze gids is er voor mensen die dakloos zijn of dit 

dreigen te worden en geeft een overzicht van waar mensen recht op hebben en bij welke organisaties 

ze terecht kunnen.  

 

                                                           
14 Organieke wet van 8 juli 1976 (verruimd door wet van 23 augustus 2004) Wet van 26 mei 2002 betreffende 
het recht op maatschappelijke integratie (RMI wet) 
15 Wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (B.S., 8 mei 2007) 
16 Wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn. 
17 Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de OCMW (Art 58) 
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2. HULP AAN DAKLOZEN OP REGIONAAL NIVEAU 

 

2.1. Vlaanderen 

 

2.1.1. Trends en denkwijzen 

In het voorbije decennium hebben opeenvolgende Vlaamse regeringen volgende prioriteiten gelegd in 

de bestrijding van dak- en thuisloosheid: 

- De verruiming van diverse vormen van woonbegeleiding. 

- De preventie van thuisloosheid, vooral bij sociale huurders. 

- De samenwerking tussen de Ministers van Wonen en Welzijn. 

- Een versnelde toewijzing voor daklozen in de sociale huisvesting. 

- Een gewestelijke huur-en installatietoelage voor dak- en thuislozen. 

- De lokale aanpak van thuisloosheid. 

- Een globale aanpak van intra familiaal geweld met een ambulant en residentieel aanbod. 

 

Samengevat kiest de Vlaamse overheid voor preventie van thuisloosheid en voor woongerichte 

oplossingen. We lichten een aantal van deze trends hierna toe: 

 

1) Naar een woongerichte aanpak van thuisloosheid. 

 

Volgende tabellen18 geven een ontwikkeling weer van het aanbod in de thuislozenzorg van de Centra 

Algemeen Welzijnswerk (CAW) : 

Jaar 1990 2000 2010 

Residentieel 1271 1553 1661 

Begeleid wonen   217  970 2565 

Totaal 1488 2523 4226 

 

Jaar 1990 2000 2010 

Residentieel 85 % 62 % 39 % 

Begeleid wonen 15 % 38 % 61 % 

Totaal 100 % 100 % 100 % 

 

Men schat dat tegen 2020 het aantal cliënten in de residentiële opvang nog zal zakken naar 20% en 

dat het aantal in Begeleid Wonen zal stijgen naar 80%. 

                                                           
18 Bron : Steunpunt Algemeen Welzijnswerk 
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Wat opvalt is een sterke toename in absolute aantallen en verhoudingsgewijs van het aantal 

begeleiding plaatsen in diverse vormen van woonbegeleiding. Momenteel bestaat bijna twee 

derden van het aanbod uit begeleide woonvormen. Deze evolutie naar een meer woongerichte 

aanpak van thuisloosheid kwam tot stand door een expliciete beleidskeuze van de Vlaamse 

overheid, via extra investeringen van de Vlaamse en lokale overheden en via reconversie van een 

residentieel aanbod naar ambulante begeleide woonvormen.  

 

2) De samenwerking tussen de Ministers van Wonen en Welzijn ( 2010-2014)19 

 

In het Vlaams regeerakkoord en in de beleidsnota’s van beide Ministers stonden heel wat maatregelen 

op het raakvlak tussen het woonbeleid en het welzijnsbeleid. Om tot een goede afstemming daarvan 

te komen sloten beide ministers een samenwerkingsakkoord. Het was een breed 

samenwerkingsakkoord voor alle doelgroepen met woon-en welzijnsnoden : ouderen, gehandicapten, 

jongeren uit de bijzondere jeugdzorg, psychiatrische patiënten en thuislozen. De prioriteiten inzake 

thuisloosheid van dit samenwerkingsakkoord waren : 

 

- Het voorkomen van uithuiszettingen in de sociale huisvesting via woonbegeleiding. De CAW’s 

kregen hiervoor 32 voltijdse equivalenten. 

- Het onderzoeken van maatregelen om uithuiszetting op de private huurmarkt tegen te gaan. 

- De mogelijkheid van een doelgroepenplan in de sociale huur en het verhuren buiten het 

sociaal stelsel. 

- De optimalisering, via versnelde toewijzing, van de toegang tot sociale huur. Deze versnelde 

toewijzing bestond al sedert 2002, maar de regelgeving werd aangepast. 

- Een experimenteel programma met 10 experimenten ( waaronder een 5-tal gericht naar 

thuislozen). De experimenten verkregen steun voor drie jaar alsook regelluwte om nieuwe 

woonoplossingen uit te werken. Er zijn geen Housing First experimenten, maar wel 

experimenten die er sterk bij aanleunen ( vb. het proefwonen). 

 

 

2.1.2. Vlaamse hulpverlening voor daklozen 

Naast het OCMW is in Vlaanderen een groot deel van de hulp aan dak- en thuislozen in handen van de 

Centra Algemeen Welzijnswerk. Met 10 CAW’s verspreid over heel Vlaanderen is deze werking er voor 

iedereen maar ze richten zich ook specifiek tot mensen die zeer kwetsbaar zijn. Dit doen ze in tal van 

werkingen zoals: vluchthuizen, crisisopvangcentra, slachtofferhulp. De CAW hebben ook een aanbod 

specifiek voor dak- en thuislozen. Het aanbod van de OCMW bestaat vooral uit nood- en 

doorgangswoningen ( ca. 3000 bedden20). 

In het rapport van Demaerschalk en Hermans (2010) staan er 16 intersectorale modules beschreven 

voor aanbod voor dak- en thuislozen in Vlaanderen. Deze intersectorale modules zijn een aanbod van 

                                                           
19 Vlaamse Regering, Afsprakenkader samenwerking wonen-welzijn, conceptnota, 2010. 
20 Bron : Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten 
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CAW, OCMW en stad/gemeente. Sommige modules is een aanbod in samenwerkingsverband. Dit is 

bijvoorbeeld vaak het geval voor nachtopvang. Andere modules zijn vooral een aanbod van CAW (vb. 

Crisisopvang) of vooral van OCMW (vb. Noodwoning) of vooral van de stad (vb. straathoekwerk). De 

16 intersectorale modules voor de Vlaamse hulp aan dak- en thuislozen zijn: 

1. Straathoekwerk 

2. Nachtopvang 

3. Mobiel en ambulant onthaal 

4. Dagcentrum 

5. Crisisopvang 

6. Residentiele begeleiding van slachtoffers van partnergeweld 

7. Residentiele begeleiding 

8. Zorgwonen 

9. Begeleid wonen 

10. Preventie van gerechtelijke uithuiszetting 

11. Preventie van uithuiszetting 

12. Begeleiden van mensen in ontoereikende huisvesting 

13. Ambulante woonbegeleiding 

14. Huurbegeleiding 

15. Woonst zoeken 

16. Noodwoning 

 

Voor een verdere uitleg van deze modules verwijzen we naar het rapport van Demaerschalk en 

Hermans (2010). 

 

2.1.3. Vlaamse instrumenten voor hulp aan daklozen 

Naast de federale instrumenten voor hulp aan dak- en thuislozen heeft Vlaanderen ook enkele extra 

maatregelen: de Vlaamse huursubsidie, het lokaal toewijzingsreglement voor daklozen en de 

versnelde toewijzing voor daklozen. We lichten ze kort toe.  

Vlaamse huursubsidie 
De Vlaamse huursubsidie is een tegemoetkoming in de huurprijs voor huurders met een laag inkomen 

die verhuizen van een slechte onaangepaste naar een goede aangepaste woning 21 . Deze 

tegemoetkoming geldt ook voor huurders die verhuizen naar een woning van het Sociaal Verhuur 

Kantoor.  

Lokaal toewijzingsreglement voor daklozen 
In 2007 stelde de Vlaamse Overheid het Kaderbesluit Sociale Huur op voor de reglementering van het 

sociale huurstelsel 22 . In dit besluit staan onder andere de absolute en optionele toegangsregels 

                                                           
21Besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs 
voor woonbehoeftige huurders. 
22 Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter 
uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode  
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beschreven. Hiernaast kan een gemeente of intergemeentelijk samenwerkingsverband ervoor kiezen 

om een specifiek lokaal toewijzingsreglement op te stellen. Dit kan gaan over drie domeinen:  

- de lokale binding van de kandidaten (vb. wonen of werken in de regio) 

- woonbehoeften van specifieke doelgroepen 

- leefbaarheid van een bepaalde wijk of complex 

Specifieke doelgroepen waaronder: bejaarden, personen met een handicap, of personen die moeilijk 

toegang hebben tot de (privé) woonmarkt. Hieronder vallen ook dak- en thuislozen. Een gemeente of 

samenwerkingsverband kan de noden van zijn gemeente omzetten in een lokaal toewijzingsbeleid dat 

vervolgens getoetst en beoordeeld wordt door de minister bevoegd voor wonen of zijn gemachtigde.  

Versnelde Toewijzing voor daklozen 
In Vlaanderen laat de wetgeving enkele sociale organisaties toe om sociale woningen versneld toe te 

wijzen aan daklozen23 Tot 2013 kon enkel het OCMW deze versnelde toewijs aanvragen. Maar sinds 

begin 2014 kunnen naast het OCMW ook volgende organisaties een versnelde toewijs aanvragen: 

CAW, erkende dienst voor BZW uit de Bijzondere Jeugdzorg, een erkend initiatief Beschut Wonen, een 

dienst psychiatrische zorg aan huis of een ambulant intensief behandelingsteam. 

De sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) kan als voorwaarde stellen dat de kandidaat-bewoner 

begeleidende maatregelen dient te aanvaarden door een welzijns- of gezondheidsinstelling. SHM kan 

de versnelde toewijs weigeren als: de kandidaat de begeleidingsovereenkomst weigert te tekenen, ze 

in dat jaar al meer dan 5% van hun woningen via versnelde toewijs verhuurden, of als ze via een 

doelgroepenproject al meer dan 4% woningen gaven aan woonbehoeftige doelgroepen. Sinds 2014 

vervalt ook de financiële garantstelling door het OCMW die in de vorige versie van het kaderbesluit 

kon gevraagd worden door SHM.  

Enkele (grote) steden werkten deze versnelde toewijs uit. In Gent zal er nu een samenwerking zijn met 

de drie sectoren en is er opnieuw een verruiming van 52 woningen naar 59 woningen. In Antwerpen 

werden in 2013 44 woningen versneld toegewezen aan daklozen.  

 

2.2. Brussel-Hoofdstad 

2.2.1. Trends en denkwijzen 

De Brusselse dak- en thuislozenzorg vertoont een institutionele complexiteit. De sector telt een groot 

aantal privé, publieke en para-publieke actoren die ook zelf gesubsidieerd worden door een, twee of 

zelfs meerdere regeringsniveaus. In regio Brussel zijn er niet minder dan zeven regeringsniveaus die 

de verantwoordelijkheid delen voor de dak- en thuislozen (zie schematische voorstelling hieronder). 

 

 

 

 

                                                           
23 Besluit van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de 
Vlaamse Wooncode. 
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2.2.2. Brusselse hulpverlening voor daklozen 

Verschillende studies tonen een groeiende wanverhouding (sinds 2005) van de middelen die worden 

besteed aan spoedoplossingen, zoals het winterplan, ten koste van oplossingen die gericht zijn op 

duurzame integratie (zie Liagre, 2011 ; Martin, 2011 ; Réa et al., 2001).  

Door het gebrek aan voldoende middelen ondervinden organisaties, of het nu gaat om opvangcentra 

of projecten van begeleid wonen, een chronische verzadiging die hen verplicht telkens strengere 

toelatingsvoorwaarden in te voeren. Hierdoor hebben ze de neiging in praktijk vaak de profielen met 

de meest complexe problematieken uit te sluiten. Verder blijkt de strijd tegen dakloosheid in de regio 

Brussel-Hoofstad vooral de vorm aan te nemen van het klassiek model van de woonladder en is 

overgaan naar volgende treden in dit model niet gemakkelijk.  

 

Dezelfde studies (zie hierboven) tonen aan dat de strijd tegen dak- en thuisloosheid van de sector in 

deze regio zeer gefragmenteerd is en dat het moeilijk is om diensten op eerste en tweede lijn op elkaar 

af te stemmen. Toch hebben enkele structuren een transversale rol. Waarvan sommigen zich enkel 

richten op een dakloze doelgroep en anderen algemener zijn.  

De vzw AMA (Association des maisons d’accueil et des services d’aide aux sans-abri vereniging van 

opvangtehuizen en hulpdiensten voor dak- en thuislozen) overkoepelt een groot aantal van deze 

structuren. AMA verenigt ook instellingen afkomstig uit Wallonië.  

 

In lijn met het onderzoek uitgevoerd door Réa et al. (2001), bracht het college van COCOM in 2007 een 

beleidsplan uit een globale aanpak van dak- en thuisloosheid in Brussel. De regio wil meer samenhang 

in de sector en richt zich op de ontwikkeling van twee nieuwe instrumenten:  

- Een centrum ter ondersteuning van de Brusselse dak- en thuislozen sector; 

- Een publieke dienst voor noodsituaties die de OCMW’s en de structuren van noodopvang 

verenigt. Deze dienst moest verantwoordelijk zijn voor de werking van de ‘groene telefoon’, 

voor de mobiele teams en voor de organisatie van de wintermaatregelen voor daklozen.  

 

Tegenwoordig is enkel het eerste instrument operationeel onder de vorm van ‘La Strada’, een centrum 

voor de ondersteuning van de Brusselse dak- en thuislozen sector. Dit centrum wil een instrument zijn 

van operationele samenhang en een link met de Brusselse politieke wereld en de dak- en thuislozen 

sector. La Strada heeft driefuncties: 

- Observatie (dataverzameling, analyse en formulering van aanbevelingen); 

- Netwerken (overleg van de Brusselse sector en de politiek rond dak- en thuislozen zorg); 

- Informatie en bewustmaking 

 

Concreet werkt La Strada aan:  

- Een daklozentelling in Brussel-Hoofdstad; 

- Het verzamelen van gegevens die toelaten de situaties en noden van daklozen beter te 

begrijpen; 

- Het in kaart brengen van het aanbod voor dak- en thuislozen. Het resultaat hiervan is een 

folder bestemd voor daklozen en professionals; 

- Het opzetten van een plaats tot dialoog waar daklozen zich kunnen uitdrukken en mensen 

kunnen ontmoeten uit verschillende kringen (sociaal werkers, artiesten, onderzoekers…); 

- Het opzetten van een regionaal overlegplatform rond de dak- en thuislozen sector (mentale 
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gezondheid, huisvesting, verslaving…). Dit overleg richt zich op de werkrelaties tussen 

hulpverleners en het opzetten van een regionaal beleid in de strijd tegen dak- en thuisloosheid; 

- Het ontwikkelen van een website met informatie over de Brusselse situatie rond dak- en 

thuisloosheid; 

- Het opstellen van een database van alle diensten en verenigingen die in regio Brussel werken 

met dak- en thuislozen.  

 

2.2.3 Brusselse instrumenten voor hulp aan daklozen 

Momenteel zijn de verschillende Brusselse deelgemeenten niet verantwoordelijk voor de strijd tegen 

de dak- en thuisloosheid. Het valt op dat:  

- Het Brusselse OCMW beschikt over een Cel Dringende Sociale Actie (CDSA/CASU) die als doel 

heeft gepaste begeleiding te bieden aan daklozen. DEZE CDSA is een bevoorrechte partner van 

de Samu Social.  

- 8 Brusselse OCMW werken mee aan het winterplan van de Samu Social door Artikel 60 

medewerkers ter beschikking te stellen.  

- Sommige OCMW, zoals Sint Gillis, zijn actief bezig met projecten rond transitwoningen, of 

lanceren tijdelijke initiatieven (vb. OCMW Schaarbeek opende tijdens de winter maanden een 

warme plek/dagcentrum)  

- De gemeentelijke preventiediensten hebben enkele veldwerkers (straathoekwerkers, 

stadswachten) ingeschakeld om in contact te treden met dakloze personen. Zij kunnen de 

dakloze personen verder toeleiden naar gespecialiseerde diensten  
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2.3. Wallonië 

2.3.1 Trends en denkwijzen 

Hoewel de strijd tegen dak- en thuisloosheid een specifieke opdracht is van de Waalse minister van 

Sociale Zaken worden er eveneens maatregelen uitgevoerd door de Waalse minister van Wonen. Dit 

gebeurde vooral tijdens de meest recente legislatuur. Beide ministers startten een reeks van 

samenwerkingsverbanden op, vooral in het kader van enkele pilootprojecten. 

2.3.2 Waalse hulp aan daklozen 

In het begin van de jaren 2000, bij het begin van de implementatie van « Samu Social » in Brussel, 

toonde ook de Waalse overheid interesse voor de ontwikkeling van een dergelijke structuur. Op dat 

moment vonden een aantal overlegmeetings plaats met als doel de hulp voor personen « met sociale 

problematieken », waaronder dak- en thuislozen, te reorganiseren.  

Zeer snel werd het duidelijk dat er een wens is te netwerken en gebruik te maken van partners die al 

aanwezig zijn op het terrein. Dit is o.a. het standpunt van een van de Brusselse operatoren, de 

coördinator van de vereniging Diogènes, die aangeduid werd als consultant voor de opzet van een 

nieuwe Waalse structuur: de Relais Social.  

Rondetafelgesprekken hadden een opstart van de Relais Social tot gevolg in Charleroi in 2001 gevolgd 

door Luik in 2002. Na deze twee eerste experimenten koos de Waalse overheid ervoor om de aanpak 

uit te breiden over heel het territorium (vooral geconcentreerd op de Waalse industriezones).  

Tegenwoordig zijn er 7 Relais Social in Wallonië:  

- Relais social van Bergen, opgestart in 2004; 

- Relais social van La Louvière, opgestartin2004; 

- Relais social van Verviers, opgestart in 2004; 

- Relais social van Namen, opgestart in 2007; 

- Relais social van Doornik, opgestart in 2008.  

 

Het territorium van elke Relais Social is het administratief arrondissement. Toch zijn de meeste 

partners die deel uitmaken van de netwerken van de verschillende Relais Sociaux gevestigd in de 

steden van de hoofdzetels van de Relais Sociaux. 
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Figuur.7. Administratieve Arrondissementen van de ‘Relais Sociaux’ in Wallonië.  

 

Via deze verschillende vestigingen wil de Waalse overheid het beleid voor de hulp aan personen met 

sociale problematieken aanpassen aan de lokale realiteit.  

Hoewel de eerste Relais Social opgestart werd in 2001, werd het decreet dat hun organisatie beschrijft 

pas gestemd op 17 juli 2003; dit is het Waals decreet betreffende sociale integratie (Décret wallon 

relatif à l’insertion sociale). Dit decreet beschrijft voor de Relais Sociaux de volgende opdrachten:  

- sociale isolatie tegengaan; 

- het aanmoedigen tot deelname aan het sociaal leven, zowel op economisch, politiek als op 

cultureel vlak; 

- het aanmoedigen van de sociale erkenning; 

- het verbeteren van welzijn en kwaliteit van leven; 

- het bevorderen van autonomie.  

 

Om deze opdrachten te volbrengen beschikt elke Relais Social over een coördinatieteam waarvan de 

minimale samenstelling beschreven wordt in het decreet: een algemeen coördinator, een adjunct-

coördinator en een secretaris. Aan dit basisteam werden in de loop van de tijd 

projectverantwoordelijken en onderzoek verantwoordelijken toegevoegd dankzij facultatieve 

subsidiëringen.  

 

Er zijn drie beslissingsorganen: De Raad van Bestuur, de Algemene Vergadering en de stuurgroep. 

De Raad van Bestuur moet minimum bestaan uit:  
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 een vertegenwoordiger van de regering; 

 een vertegenwoordiger van het OCMW; 

 een vertegenwoordiger van de steden en gemeentes; 

 een vertegenwoordiger van het ziekenhuiswezen; 

 een vertegenwoordiger van de gespecialiseerde dienst voor de dagopvang van de 

begunstigden; 

 een vertegenwoordiger van de gespecialiseerde dienst voor de nachtopvang van de 

begunstigden; 

 een vertegenwoordiger van een gespecialiseerde dienst van straathoekwerk.  

 

Het ziekenhuis en de bovenvermelde diensten moeten zich bevinden in de stad zelf of erbuiten. Elke 

beslissing van de Algemene Vergadering moet bij meerderheid van stemmen genomen worden van de 

vertegenwoordigers van de publieke en van de private actoren. 

 

Het stuurgroep heeft als verantwoordelijkheid voorstellen te doen aan de Raad van Bestuur of aan de 

Algemene Vergadering en staat in voor het dagdagelijks beheer gedelegeerd door de Raad van 

Bestuur.  

 

Als coördinerend orgaan heeft de Relais Social als doel het verenigen en het coördineren van alle 

partners die actief zijn rond doelgroepen in acute precaire situaties. Meestal worden twee soorten 

netwerken in aanmerking genomen: enerzijds, het beperkt netwerk dat bestaat uit partners die 

gesubsidieerd worden door de Relais Social en anderzijds, het uitgebreid netwerk dat bestaat uit 

partners die het Charter van de desbetreffende Relais Social ondertekend hebben.  

 

Hoewel het gaat om een publieke instelling heeft de Relais Social als belangrijkste doelstelling het 

bevorderen van een constructieve dialoog tussen de publieke sector en de verenigingen rond 

gezamenlijke doelstellingen.  

Meer concreet is de Relais Social verantwoordelijk voor de verdeling van het budget dat werd 

vrijgemaakt door de Waalse overheid tussen de verschillende partners op basis van de projecten die 

ze hebben voorgesteld. Het opvolgen van deze projecten is ook een belangrijke taak van de Relais 

Social. Er worden ook veel overleg- en coördinatiemeetings georganiseerd om een dynamiek te 

bevorderen binnen het netwerk. Tenslotte worden er ook opleidingen en informatiemomenten 

georganiseerd om sociaal werkers, beleidsmakers en het brede publiek beter te informeren over 

sociale thema’s.  

De Relais Sociaux hebben 4 gemeenschappelijke actiepolen: straat, nacht, dag en sociale nood 
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Figuur. 8.Gemeenschappelijke actie polen van alle ‘Relais Sociaux’ 

 

- Pool straat: Deze bestaat uit ambulante teams die zich begeven naar de plaatsen waar mensen 

leven. Deze pool is niet evenredig ontwikkeld in de verschillende Relais Sociaux.  

- Pool sociale nood: Deze omvat enkel/vooral de praktijken van sociale nood van de OCMW’s 

die de bevoorrechte partners zijn van de Relais Sociaux.  

- Pool dag: Deze pool bestaat uit diensten gericht op verschillende doelgroepen waaronder 

daklozen, mensen uit de prostitutie of verslaafden (hoewel deze doelgroepen deels 

overlappen).Deze pool is het meest heterogeen. Er zijn zowel verschillen tussen steden als 

binnen een bepaald werkingsgebied.  

- Pool nacht: deze bestaat vooral uit structuren van noodopvang zoals de nachtopvang. Maar 

ook de opvangcentra maken deel uit van deze pool. De linken tussen de opvangcentra en de 

Relais Sociaux verschilt van territorium tot territorium. De opvangcentra hebben een ander 

statuut naar gelangde stad. Er is altijd wel een link maar de integratie van deze centra in het 

beperkt netwerk van de Relais verschilt. Dit bijzonder statuut, ondanks hun belangrijke rol in 

de dak- en thuislozen zorg, is te danken aan de relatieve autonomie die deze sector kent. De 

sector heeft een eigen decreet: het decreet van 12 februari 2004 betreffende de opvang, de 

huisvesting en de begeleiding van mensen met een sociale problematiek 24 . Ze worden 

rechtstreeks gesubsidieerd door regio Wallonië, zonder dat de Relais Social dienst moet doen 

als intermediair zoals voor vele eerstelijns instellingen.  

 

Hoewel ze eerst vooral gericht waren op noodhulp, zeker in de grote steden, hebben de Relais Sociaux 

langzamerhand hun activiteiten uitgebreid. Eerst hebben ze een pool gezondheid toegevoegd aan hun 

aanbod door de creatie van een Relais Santé. Deze pool is heeft als belangrijkste taak het 

                                                           
24Dit decreet is ondertussen geïntegreerd in de Waalse Code van de Sociale en Culturele Participatie 
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vergemakkelijken van de toegang van precaire personen tot de gezondheidszorg en het organiseren 

van hun terugkomst naar het klassieke systeem.  

Verder hebben de meeste Relais Sociaux een pool huisvesting toegevoegd of versterkt. Dit hebben ze 

gedaan om enerzijds de toegang tot huisvesting te vergemakkelijken en anderzijds om 

woonbegeleiding te bieden. In dit opzicht zijn de APL (Association de Promotion pour le Logement= 

vereniging die huisvesting promoot) uitgelezen partners voor de Relais. Ook hier kunnen de linken, 

afhangend van het territorium, variëren.  

Deze progressieve evolutie van de Relais Sociaux en de samenstelling van hun netwerken passen in de 

uitvoering van hun oorspronkelijke missie die zich richt op de overgang van een focus op noodhulp 

naar een focus op integratie. Zo zullen deze centrale actoren in de dak- en thuislozen zorg progressief 

hun taken kunnen afronden. 

2.3.3. Waalse instrumenten voor hulp aan daklozen 
 

ADEL, een toelage voor verhuis en huur (L’allocation de déménagement et de loyer) 

De ADEL is een financiële hulpmaatregel bestemd voor mensen in een van de volgende drie 

categorieën: 

- Huurders die een woning verlaten die onbewoonbaar of overbevolkt verklaard werd en 

verhuizen naar een bewoonbare woning;  

- Personen met een handicap of een kind met een handicap die een onaangepaste woning 

verlaten en verhuizen naar een aangepaste woning;  

- Personen die dakloos zijn en die in een bewoonbare woning gaan wonen.   

De uitkering bestaat uit twee delen: een premie van 400 euro (plus 20% extra per kind ten laste) 

uitgekeerd bij de intrede in de woonst (verhuisuitkering) en een maandelijks bedrag van maximum 

100 euro om het verschil te dekken tussen de huurprijs van de vorige onbewoonbare woning en de 

huurprijs van de nieuwe huurwoning. Afhangend van de situatie kan dit bedrag verhoogd worden. 

Deze steunmaatregel is beschikbaar voor een periode van twee jaar.  

 

Prioriteiten voor daklozen in de toewijs van sociale woningen  

 

Op het niveau van de SHM, voorziet het reglement (herbekeken in 2013) bij de toewijs van de 

woning de mogelijkheid om 5 prioriteitspunten (op een maximum van 5 punten) toe te kennen aan 

daklozen. Hiervoor is een specifiek attest is noodzakelijk. Er kunnen ook uitzonderingen worden 

gemaakt om bepaalde toewijzingen te versnellen. Deze zijn gelinkt aan criteria van sociale 

noodsituaties en sociale cohesie. 

 

Desalniettemin blijkt dat het voor deze specifieke doelgroep het moeilijk blijft om zonder een 

specifieke begeleiding toegang te krijgen tot het SHM patrimonium. Dit zowel op het vlak van het 

opvolgen van de nodige administratieve procedures om het moment van de kandidatuur als op het 

vlak van het experimenteren van een positieve toe-eigening van de woning.  
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De erkenning van sociale woonbegeleiding in de Waalse code voor huisvesting en duurzaam wonen 

De herziening van de Waalse wooncode die ondertussen de Waalse code voor huisvesting en voor 

duurzaam wonen heet, leidt tot een aantal veranderingen. Er is een eerste erkenning van sociale 

woonbegeleiding die gedefinieerd wordt onder artikel 1, 11°: «  alle middelen die gebruikt worden 

door de sociale actoren om de bewoners van een huurwoning van een vastgoed operator te helpen 

zodat ze zich integreren, de woning op een juiste manier gebruiken, de contractuele verplichtingen 

begrijpen en naleven en toegang verkrijgen tot hulp die aangepast is aan hun situatie en aan hun 

noden. Deze middelen maken deel uit van de bestaande diensten van personenzorg en van sociale 

en culturele participatie en meer bepaald:  

– Voor transitwoningen: het verkrijgen van hulp in de actieve zoektocht naar een andere woning 

binnen termijnen die compatibel zijn met hun situatie, het op orde zetten van hun sociale en 

administratieve situatie, het samenstellen van een huurwaarborg; 

– Voor logements d’insertion (een soort van transitwoning voor langere duur): de begeleiding is meer 

algemeen en intensief en de woonst voor langere duur is hierbij een stabiliserende factor. » 

 

De erkenning van de sociale woonbegeleiding is altijd een belangrijk doel voor de veldwerkers.   

 

Toegang tot de privé huurmarkt via het SVK 

 

Sociale Verhuurkantoren (SVK) hebben dak- en thuislozen niet als specifieke doelgroep maar deze 

organisatie heeft als doel de toegang tot huisvesting te vergemakkelijken voor alle personen in een 

precaire situatie. Het patrimonium en de woonbegeleidingsmogelijkheden van de SVK verschillen in 

functie van het territorium. Indien een aangepaste begeleiding ontbreekt, wordt de toegang voor 

dak- en thuislozen tot deze voorziening en het behoud van de woning moeilijk.  
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Een bewoner begeleid door de Relais Social van Luik 
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3. HULP AAN DAKLOZEN OP LOKAAL NIVEAU 

 

In dit deel van het hoofdstuk lichten we enkele projecten toe op lokaal niveau. Het is geenszins de 

bedoeling om exhaustief te zijn maar eerder om enkele inspirerende projecten in de kijker te zetten.  

 

3.1. Antwerpen 
 

3.1.1. Een traject op maat via de woonladder 
De laatste jaren zijn er heel wat veranderingen gebeurd in het Antwerpse CAW aanbod voor dak- en 

thuislozen. Zo startte CAW De Terp in 2009 met De Woonladder. Hiervoor bestond hun aanbod voor 

daklozen uit vijf residentiele opvangcentra en twee diensten voor woonbegeleiding. Nadelen van deze 

aanpak waren dat cliënten lang in de opvang centra verbleven en dat de overstap naar individueel 

wonen moeizaam verliep. Dit had ook kwalitatieve gevolgen: 35 tot 50 % van de daklozen herviel na 

verloop van tijd opnieuw in dakloosheid.  

De woonladder is een dynamisch trajectmodel op maat van het individu. Het vertrekt vanuit 

burgerschapsperspectief en krachtgerichte samenwerking met hulpverlening. Hiervoor vormde CAW 

De Terp hun opvangcentra om tot verblijfscentra. In combinatie met het tijdelijk verblijf loopt een 

ambulante individuele trajectbegeleiding richting woonst en die de cliënt volgt 'waar die zich bevindt'.  

Resultaat van de woonladder is kortere trajecten en betere (duurzamere) resultaten van de 

hulpverlening. In 2014 wil het Antwerpse (fusie-)CAW een masterplan schrijven voor een Antwerpse 

woonladder met een sluitende keten van diverse woon- en begeleidingsvormen voor de dak- en 

thuislozen. Vandaag is er in Antwerpen vooral een gebrek aan direct toegankelijke nachtopvang 

(buiten de winter) en betaalbare kwalitatieve huisvesting  

 

Figuur 9.  Woonladder CAW De Terp 
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3.1.2. Versnelde toewijs sociale huisvesting 
Evenals Gent werkte Antwerpen een doelgroepenplan uit om woningen versneld toe te wijzen aan 

daklozen. In 2013 werden zo 44 sociale appartementen prioritair toegewezen aan daklozen. In 

tegenstelling tot in Gent neemt in Antwerpen het CAW de begeleidingen op zich.  

3.1.3. Project Precair Wonen 
In maart 2013 startte OCMW Antwerpen met een project precair wonen. Er zijn 300 woningen van 

OCMW Antwerpen beschikbaar waar daklozen voor een periode van 1 jaar mogen wonen. Tijdens dit 

jaar, begeleidt OCMW Antwerpen de bewoners om hen klaar te maken voor de privé of sociale 

woonmarkt. 

3.1.4. LAB 
In 2010 ging in Antwerpen het tweejarig project LAB van start ofte Laagdrempelige Ambulante 

Woonbegeleiding. In dit project werd woonbegeleiding aangeboden aan dakloze druggebruikers. De 

aanpak is gelijkaardig aan de Housing First idee. Ook al had het LAB project zelf geen woningen 

beschikbaar.  

3.1.5. Woonnoden voor dak- en thuislozen in Antwerpen 

In april 2012 deden de Antwerpse CAW een bevraging naar de woonnoden van de Antwerpse daklozen. 

Dit onderzoek bestaat uit een momentopname van 474 daklozen in Antwerpen, illegalen en EU-

burgers werden niet opgenomen. De medewerkers van verschillende dak- en thuislozen werkingen 

geven voor elke dakloze aan wat volgens hen de ideale oplossing zou zijn voor die persoon. Het 

resultaat van deze bevraging is te zien in figuur 10. 

 

 Man Vrouw Onbekend Totaal % 

Housing First/ reguliere 
huisvesting 

128 21 7 156 33 

Zorghuis 40 1 13 54 11 

Drughostel 59 7 17 83 18 

Gemeubelde kamer 59 8 23 90 19 

Solidaire woonvorm 28 3 9 40 8 

Containerwoning 12 5 1 18 4 

Andere 24 2 7 33 7 

Totaal 350 47 77 474 100 

Figuur 10. Doelgroepanalyse CAW Metropool 

Voor een derde van de daklozen menen de hulpverleners dat Housing First/ een reguliere woonst de 

beste eindoplossing is. Het huidige verblijfsaanbod voor daklozen is volgens de hulpverleners 

ontoereikend.  

Voor enkele anderen is er volgens de hulpverleners nood aan een aanbod dat momenteel nog niet 

bestaat in Antwerpen.  
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Een eerste is een drughostel, een kamer specifiek voor daklozen met een chronische drugverslaving. 

Momenteel kunnen zij terecht in nachtopvangcentrum De Biekorf, maar daar kunnen ze enkel ’s nachts 

terecht. Volgens de Antwerpse hulpverleners zouden een 80-tal daklozen terecht moeten kunnen in 

dit hostel waar elk zijn eigen kamer heeft en waar druggebruik op de kamer is toegestaan. Er is gratis 

spuitmateriaal ter beschikking. Zo kan het gebruik schade beperken zowel voor de gebruikers als voor 

hun omgeving.  

Een tweede aanbod is een zorghuis voor daklozen die zorgbehoevend zijn. Door het leven op straat en 

overmatig drug of alcohol gebruik treden bij sommigen al op 50 jarige leeftijd problemen op met de 

fysieke gezondheid, zoals dementie, Korsakov. Dit zorg ervoor dat sommigen al op de leeftijd van 50 

jaar nood hebben aan extra zorg. Een rusthuis is geen gepaste oplossing, aangezien de veel lagere 

leeftijd van deze groep en een verschil in leefwijze wel eens voor problemen zou durven zorgen. 

Daarom is er nood aan een woonvorm voor deze specifieke groep, het project schat dat er in 

Antwerpen een 50-tal mensen nood heeft aan deze woonvorm. In Gent bestaat dit aanbod wel 

namelijk, pension De Baai van OCMW Gent.  

Een derde mankement in het aanbod is volgens de hulpverleners containerwoningen. Dit zijn, naar het 

Deense model Skaeve Huse, ‘speciale woonvorm voor speciale mensen’ of individuele woningen voor 

zij die door hun problematiek niet passen in een buurt en overlast veroorzaken. In Skaeve Huse wonen 

een klein tiental mensen samen op een stuk grond. Naast Denemarken startte ook Nederland met 

enkele projecten. De evaluatie van deze projecten is heel positief, bewoners zijn tevreden bewoners 

en overlast voor de buurt blijft beperkt (Singelenberg, 2010). 
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Figuur 11.Skaeve Huse in Nijmegen25 en Amsterdam26 

  

                                                           
25 http://www.gelderlander.nl/regio/nijmegen/skaeve-huse-nijmegen-gaan-er-komen-1.3748703 

26 http://www.hvoquerido.nl/skaeve-huse-entree.html 
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3.2. Gent 

Evenals in Antwerpen, ligt in Gent de laatste jaren de nadruk zo veel mogelijk op het vinden van lange 

termijn oplossingen voor daklozen. Hieronder lichten we enkele voorbeelden van de Gentse aanpak 

kort toe.  

3.2.1. Nachtopvang Plus 
In 2010 ontstond in Gent een variant op de bestaande nachtopvang, namelijk de Nachtopvang Plus. Er 

zijn 15 plaatsen beschikbaar, 8 eenpersoonskamers en 3 tweepersoonskamers. Zoals de nachtopvang, 

is de Nachtopvang Plus enkel toegankelijk van 21u ’s avonds tot 9u ’s morgens. Maar in tegenstelling 

tot de nachtopvang, moeten daklozen er niet elke nacht reserveren maar kunnen ze er terecht voor 

een termijn van 1 tot maximum 5 weken. Dit voor een symbolisch bedrag van 20 euro per week. 

Aanmelding bij de Nachtopvang Plus gebeurt via een hulpverlener, bijvoorbeeld een straathoekwerker 

of het MSOC. 

3.2.3. De Baai 
Zorgbehoevende dakloze mannen en vrouwen van meer dan 45 jaar kunnen in Gent terecht bij pension 

de Baai. Deze opvang van OCMW Gent biedt momenteel plaats aan 20 daklozen, in voorjaar 2014 

komen hier 12 plaatsen bij. Het is een permanente woonvorm waar bewoners voor onbeperkte tijd 

terecht kunnen, er is begeleiding voor zij die dit wensen.  

 

Figuur.12. Simulatie van het vernieuwde Pension De Baai in Gent 

 

3.2.4. Huize Triest-Gemeenschapshuis Tabor 
Huize Triest is een initiatief van vzw Projecten Broeders van Liefde. De organisatie bestaat uit een 

nachtopvang, een inloopcentrum, een sociaal restaurant. Sinds 2004 hebben zij eveneens drie huizen 

beschikbaar voor wat zij ‘Begeleid Wonen’ noemen. In deze huizen kunnen gezinnen terecht, zij 

hebben aparte slaapkamers en delen badkamers en keuken. De medewerkers van Huize Triest richten 

zich met dit initiatief op gezinnen (veelal met kinderen) die zich willen integreren in de maatschappij, 

die woonst en werk willen vinden. Nationaliteit en verblijfsvergunning is hierbij onbelangrijk. Tot op 

heden woonden 309 personen in dit woonproject. De verblijfsduur is er onbeperkt. Wel wordt er 
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verwacht dat de bewoners actief naar werk zoeken en/of taken opnemen als vrijwilliger in Huize Triest. 

De verblijfsduur ligt er tussen zes maand en vier jaar.  

3.2.5. AZIS 
Het project Azis of Assertieve zorg in de samenleving, is een cliëntoverleg rond mensen met chronische 

en complexe psychiatrische problematieken. Azis ondersteunt en adviseert het zorgnetwerk, leidt toe 

naar de meest gepaste zorg en neemt tevens de uitwerking en coördinatie van zorgtrajecten op zich. 

Het profiel van de cliënten zijn langdurig thuislozen die anders hulp en zorg zouden mijden.  
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3.3. Charleroi 

De partnergroep huisvesting (Le Groupe partenariat logement)  

Al 20 jaar komen de operatoren van Charleroi die actief zijn in huisvesting maandelijks samen om: 

enerzijds ideeën uit te wisselen over algemene thema’s rond huisvesting en anderzijds de kandidaat-

huurders te selecteren rekening houdend met de bestaande mogelijkheden van het patrimonium van 

alle aanwezige partners. Deze vergaderingen hebben als doel de verschillende diensten in staat te 

stellen aanvragen te reoriënteren die ze aan de hand van hun eigen patrimonium niet kunnen 

beantwoorden. Deze regelmatige samenkomsten hebben geleid tot een sterk lokaal netwerk en het 

opzetten van een aantal test-experimenten voor daklozen. 

Project voor het huisvesten van daklozen tijdens de winterperiode  

Het project voor het huisvesten van daklozen tijdens de winterperiode voorziet het ter beschikking 

stellen van twee collectieve gebouwen met in totaal 10 kamers voor de periode van 1 november tot 

31 maart. Dit project is al aan zijn derde editie toe. Op verschillende niveaus erkent men het belang 

van de opzet van een dergelijk project in de winterperiode. Op het niveau van de bewoners voor wie 

de winter een bijzonder moeilijke periode is en die tijdens deze periode meer gemotiveerd zijn een 

woning te vinden. Op institutioneel niveau: de winterperiode maakt het vrijmaken van extra 

financiële middelen mogelijk. En tenslotte op het niveau van de samenleving: actie ondernemen 

tijdens de winter blijkt de contacten met privéeigenaars te vergemakkelijken.  Mensen worden 

namelijk gevoeliger voor deze kwestie, onder andere door de media campagnes die tijdens deze 

periode worden opgezet. De winter is een « kans » om te grijpen. Dit sluit niet uit dat de partners van 

het project zich vragen stellen over het tijdelijk karakter van dit project.  

Dit initiatie van een dergelijk project toont een nieuwe invalshoek in de strijd tegen dak- en 

thuisloosheid en de exclusie van huisvesting. De klassieke noodopvangvoorzieningen worden 

namelijk vervolledigd met voorzieningen die een duurzame integratie door huisvesting nastreven. 

Zonder dat dit project het nut en de noodzaak van de structuren van noodopvang in vraag stelt, is 

het wel een andere manier om exclusie door huisvesting aan te pakken die aangepast is aan de lokale 

realiteit. Meer concreet is de organisatie van dit project tijdens de winterperiode een manier om de 

druk op deze bestaande structuren van noodopvang te verminderen. Het biedt de personen ook de 

nodige bescherming tegen de barheid van de winter.  

De professionelen van de sociale begeleiding streven hierdoor ook een tal van complementaire 

doelen na: langdurige daklozen weer warm te maken voor een woning, het herinneren aan de regels 

die verbonden zijn met het huren van een woning, het gebruiken van de huisvesting als een 

springplank voor een multidimensionale integratie door het aanpakken van de verschillende 

levensdomeinen tijdens de begeleiding.  
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Gebouwen gebruikt in het kader van het huisvestingsproject tijdens de winterperiode 

 

Project tijdelijke huisvesting van grote gezinnen  

De toegang tot huisvesting is moeilijk voor een groot aantal mensen die leven in precaire 

omstandigheden maar nog moeilijker voor grote gezinnen. Dit is enerzijds door een beperkt aanbod 

van gepaste woningen op de sociale huurmarkt, en anderzijds door de huurprijzen die worden 

gevraagd voor dergelijke woningen op de privé huurmarkt. Om deze situatie te verhelpen hebben 3 

verenigingen voor de promotie van huisvesting van Charleroi (Solidarités Nouvelles, Comme chez 

Nous et Relogeas) een project opgezet voor de tijdelijke huisvesting van grote gezinnen. Het FLW 

(Fonds voor de huisvesting van grote gezinnen van Wallonië) heeft vier woningen met genoeg 

kamers ter beschikking gesteld voor deze families voor een periode van 18 maanden. Deze woningen 

waren toen onbewoond in afwachting van renovatiewerken (voor de vochtproblemen). De drie 

verenigen voor de promotie van huisvesting nemen de sociale begeleiding op zich om de families te 

helpen met het vinden van een duurzame woonoplossing op het einde van het project en hen te 

helpen met een groot aantal gerelateerde domeinen die een obstakel kunnen zijn voor het behoud 

van een woning. Op het einde van het project werden de vijf gezinnen die werden opgenomen in het 

project gehuisvest in aangepaste en bewoonbare woningen. Voor de meeste gezinnen heeft de 

sociale begeleiding nog enkele maanden geduurd om de overgang naar de installatie in de nieuwe 

woning te vergemakkelijken.  

Socio-sanitair opvangcentrum  

Dit opvangcentrum is opgestart door OCMW Charleroi en is uniek in Wallonië. Het centrum is er 

specifiek voor daklozen met mentale of fysieke gezondheidsproblemen die gezien hun toestand geen 

specifieke aandacht kunnen krijgen in de traditionele nachtopvang. Het opvangcentrum bevindt zich 

dichtbij ziekenhuizen. Het team bestaat uit maatschappelijk werkers en een verpleegster die elke 

ochtend aanwezig is om de nodige zorg te bieden door een overeenkomst met de Relais santé van 

Charleroi.  
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3.4. Luik 

De glijdende huurovereenkomst 

Dit instrument bestaat al een aantal jaren in Wallonië maar wordt weinig toegepast. Het houdt in dat 

een organisatie de rol speelt van intermediair en zich engageert t.o.v. een eigenaar om de huur te 

betalen en de woning te onderhouden tijdens een bepaalde periode vooraleer de huurder en de 

eigenaar een klassiek huurcontract tekenen die leidt tot een traditionele relatie tussen huurder en 

eigenaar. Tijdens deze overgangsperiode krijgt de huurder een sociale woonbegeleiding om hem 

voor te bereiden op het beheren van zijn huurwoning. In Luik is het de dienst Habitat-Service die 

deze voorzienig heeft opgezet.  

Het solidair huis (La maison solidaire)27 

Het initiatief en de opzet van het project «Maison solidaire » komt voort uit een partnerschap tussen 

de Relais Logement en Habitat service. Het OCMW is begonnen met de renovatie en de omvorming 

van een huis (oorspronkelijk bestemd voor een gezin) naar een gemeenschappelijke woning.  

Verder beschikt Habitat service over een huis opgesplitst in 3 individuele wooneenheden. Het huis 

van het OCMW werd onderverdeeld in 5 woningen: 4 woningen met 1 kamer en 1 woning met 2 

kamers. Elke woning heeft een individuele badkamer. Het huis kan zo 6 à 7 personen huisvesten. De 

keuken, de eetkamer, het salon, de kelders, de wasruimte en het terras zijn bedoeld als 

gemeenschappelijke ruimtes die worden gedeeld door de verschillende bewoners van het huis. Het 

OCMW is eigenaar van het huis en heeft de collectieve begeleiding toevertrouwd aan de vzw Habitat 

Service. 

 

Deze begeleiding heeft als doel de bewoners te helpen samen beslissingen te nemen. Door te delen, 

te overleggen, te onderhandelen en consensus na te streven faciliteert het team de uiting van 

individuele en collectieve standpunten.  

 

De plenaire vergaderingen die de bewoners samenbrengen worden eerst om de twee weken 

georganiseerd en daarna op aanvraag. Een van de doelstellingen is de bewoners samen te doen 

beslissen over een intern reglement. Belangrijke punten zoals het beheer van de energie, de aankoop 

van voedingsmiddelen, het onderhoud van de individuele en collectieve ruimtes, de post, het beheer 

van het bezoek van vrienden, het budget etc. worden dan besproken… Al deze aspecten worden 

overwogen volgens een solidair, rechtvaardig en bereidwillig standpunt.  

 

De collectieve begeleiding heeft als doel het ontwikkelen van een individueel en collectief 

verantwoordelijkheidsgevoel: elke bewoner moet zich deel voelen van het project. Op middellange 

of op lange termijn is het de bedoeling dat de bewoners zelf de voorziening in handen nemen en het 

huis beheert wordt door de bewoners zelf.  

 

Het is daarom belangrijk dat er een gemeenschappelijke visie ontstaat en dat er een 

gemeenschappelijk voordeel voortvloeit uit het samenwonen. Dit moeten de bewoners eerst uitten, 

dan beleven en uiteindelijk bekrachtigen. Elke bewoner krijgt ook individuele begeleiding. De 

bezetting van het huis is exclusief voor vrouwen ( + 1 of 2 kinderen voor de twee kamers). De 

                                                           
27 Presentatie van het project op document opgemaakt door OCMW Luik en Habitat-service.  
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kandidaat-huurders moeten inkomsten hebben of een aanvraag indienen tot het bekomen van een 

inkomen op het moment dat het huurcontract getekend wordt.  

 

Buurtinterface (Interface de quartier)28 

De Voorziening van Sociale Nood van OCMW Luik, twee dagopvangcentra (vzw Abri de Jour en vzw 

Accueil-Botanique van de vzw Centre Liégeois de Service Social), drie sociale buurtdiensten van de 

vzw Centre Liégeois de Service Social (de vzw Maison de Fragnée, Service Social du Laveu, Service 

Social de Liège-Ouest) vangen veel mensen op die in een precaire situatie leven. Deze personen 

worden geconfronteerd met een groot probleem: huisvesting en meer bepaald het ontbreken van 

een woning of het vertoeven in een onaangepaste woning.  

Aan het begin worden mensen die in zeer precaire situaties leven collectief ontvangen in gastvrije 

ruimtes waar ze tot rust kunnen komen en informatie kunnen verkrijgen bij professionals. Wanneer 

ze praten over moeilijkheden om te leven in hun woning en aangeven verbeteringen te wensen 

wordt hen een begeleiding aangeboden via het project buurtinterface. Er wordt een overeenkomst 

gesloten tussen de persoon en de maatschappelijk werkers die zich ertoe verbinden elkaar 

regelmatig te ontmoeten voor persoonlijke gesprekken op kantoor of thuis. Er worden eveneens 

samenkomsten georganiseerd voor alle belanghebbenden in de aanwezigheid van de begunstigde 

om de balans op te maken van de evolutie in het bereiken van vooraf bepaalde doelstellingen. 

Het uiteindelijke doel is dat de persoon zich goed zou voelen in zijn woning en in zijn buurt. Samen 

met de persoon wordt er dus gewerkt aan: het onderhoud van de woning, het beheer van het 

budget, een goede fysieke en mentale gezondheid, een evenwicht op het vlak van familiale en sociale 

relaties, het kennen van de voorzieningen in de buurt etc. De duur van de begeleiding is variabel. Het 

eind van de begeleiding wordt via consensus bepaald door alle betrokken actoren of eenzijdig 

besloten indien de begeleidingsovereenkomst niet nageleefd wordt. 

 

  

                                                           
28 Tekst opgemaakt op basis van presentatiedocumentatie van het project.   
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DEEL 1 – HOOFDSTUK 3: 

BESCHRIJVING VAN DE ZES PROJECTEN GEÏNSPIREERD 

OP HET HOUSING FIRST MODEL 
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Dit hoofdstuk bestaat uit een beschrijving van de zes Belgische Housing First experimenten. Voor elk 

experiment beschrijven we het project, de doelgroep, de samenstelling en werking van het team, 

partnerschappen en de stand van zaken. We benadrukken nogmaals dat het hierbij gaat om 

projecten geïnspireerd door het Housing First model. In elk project werd bij het opstellen en 

opstarten van het project rekening gehouden met de lokale realiteit. 

 

1. HET PROJECT IN BRUSSEL VAN DE STRAATVERPLEGERS 

 

 

1.1. Beschrijving project 

De Straatverplegers noemen hun project Housing Fast: « Het mogelijk maken van een snelle toegang, 

niet per sé een directe toegang, zonder specifieke voorwaarden, tot een duurzame woonoplossing voor 

daklozen ». 

 

Het project Housing Fast ontwikkelde zich in lijn werk dat de Straatverplegers de laatste jaren 

uitvoerden, nl. : 

- De lokale realiteit zoals ervaren door het team29; 

- Het programma Community Solutions (een versie van het Housing First model in New-York). 

Community Solutions volgt niet het principe van de verdeling van de woningen zoals in het 

oorspronkelijk Housing First model. In dit project worden de patiënten gehuisvest in een 

gebouw waar sociaal werkers, psychologen en medische teams aanwezig zijn30.  

- De Straatverplegers financierden een haalbaarheidsstudie die tussen 2011 en 2012 werd 

uitgevoerd door studenten van de Solvay Business School (ULB) en Kois Invest (een 

consultancy bedrijf gespecialiseerd in sociale impact).  

 

Binnen Housing First Belgium, werken de Straatverplegers aan de toegang van daklozen tot huisvesting 

en bieden ze een multidisciplinaire woonbegeleiding.  

Deelnemen aan het project HFB legt ook de basis voor de toekomstige creatie van een gemengd en 

uniek gebouw voor de doelgroep (geïnspireerd door het model Community Solutions). 

 

                                                           
29 De Straatverplegers zijn er al enkele jaren van overtuigd dat er nood is aan de opstart van multidisciplinaire 
teams die zich baseren op harm reduction en het principe van ROIS (Recovery Oriented Integrated Systems) zoals 
aanbevolen in Housing First. 
30 In het kader van Housing Fast, richten de Straatverplegers hun acties op het creëren van woningen in Brussel 
voor de doelgroep daklozen. Daarom wilt de vzw. partnerschappen met privé investeerders stimuleren.  
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Figuur 14. De plats van Housing Fast in de huidige hulpverlening van de Straatverlerplegers. 

 

 

1.2. Doelgroep en selectie deelnemers  

De personen die gehuisvest en begeleid worden door de Straatverplegers komen overeen met hun 

gebruikelijke doelgroep. Ze hebben het volgende profiel:  

- Hoge kwetsbaarheid (meestal gelinkt aan zware gezondheidsproblemen); 

- Chronisch dakloos (ETHOS 1 en 2, sinds meerdere jaren).  

 

De deelnemers worden door het team geselecteerd uit bij hun reeds gekende patiënten. 

Psychiatrische of verslavingsproblemen zijn geen vereisten om aan het programma deel te nemen. Het 

zijn evenwel geen uitsluitingscriteria31.  

Het selectieproces geeft voorrang aan patiënten die in een woning willen gaan wonen. Het werk rond 

hygiëne en zelfwaardering begint op straat tot dat de patiënt zelfzeker genoeg is om zich een andere 

toekomst te kunnen inbeelden en de vraag naar een woning uit. 

Bijzonder aan dit project, is het aanbieden van een voorbereiding op straat tussen het moment van de 

selectie van de patiënten en de intrede in de woning. Dit werk, waarvan de duur afhangt van de 

patiënt, richt zich op het samen opbouwen van de wens in een woning te gaan wonen en het begrijpen 

van de gevolgen van een dergelijke keuze.  

 

 

1.3. Soort huisvesting 

De Straatverplegers richten zich op lange termijn huisvestingsoplossingen die beschikbaar zijn voor 

elke burger (meestal met weinig of geen psychologische, medische of sociale begeleiding ter plekke) 

en werkt aan een directe en snelle toegang voor een specifieke doelgroep. Deze structuren zijn 

                                                           
31 Op de actieve lijst van mensen die opgevolgd worden op straat door de Straatverplegers, vertonen de meeste 
patiënten dit type problemen. Indien een van deze aspecten niet aanwezig is wordt deze vaak vervangen door 
aanzienlijke fysieke gezondheidsproblemen.  
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bijvoorbeeld: privé woningen, sociale woningen, rusthuizen, residenties… Tijdelijke oplossingen 

worden niet bekeken.  

Voor de creatie van het nieuwe gebouw zoeken de Straatverplegers financiering bij privé 

investeerders. Dit gebouw zal plaats bieden aan vier of vijf patiënten en een team van medische, 

psychologische en sociale begeleiding om ter plekke een regelmatige opvolging te verzekeren. Om een 

gemengd publiek te huisvesten zal de rest van het gebouw toegankelijk zijn voor huurders met een 

middelmatig inkomen. Het beheer van het gebouw zal toevertrouwd worden aan een Sociaal 

Verhuurkantoor.  

 

1.4. Begeleidingsteam  

De steun van de Nationale Loterij maakt de aanwerving van een 1,5 VTE mogelijk. Dit werk wordt 

verdeeld onder een sociaal werker en twee verplegers. Deze medewerkers integreren zich in een 

bestaand multidisciplinair team.  

Het project Housing First Belgium maakt het o.a. mogelijk intern een begeleiding te ontwikkelen voor 

sociale kwesties en kwesties gelinkt aan de woning. (tot hiertoe werden deze kwesties gedelegeerd 

aan derden). De rol van de « huurbemiddelaar” (met privé eigenaars, sociale woningen, residentie…) 

is niet te onderschatten en heeft zich kunnen ontwikkelen dankzij de lancering van het project Housing 

First Belgium. Deze huurbemiddelaar vergemakkelijkt enerzijds de integratie van de patiënten die 

oorspronkelijk niet geaccepteerd worden in de woning maar anderzijds ook het behoud van de woning 

in het geval van moeilijkheden door het in acht nemen van het “welzijn” van de verhuurder (hem 

geruststellen, overwegen samen te werken aan bepaalde problematieken…).  

Op middellange termijn is de doelstelling het uitbreiden van dit multidisciplinair karakter (bijvoorbeeld 

door de integratie van medische generalisten of specialisten, psychologen, ervaringsdeskundigen, 

opvoeders…).  

 

1.5. Geboden begeleiding 

Het team richt zich op Assertive Community Treatment (ACT, zie beschrijving in het theoretisch 

hoofdstuk). Maar door het beperkte budget blijft de huidige begeleiding dichter aanleunen bij het 

model van de Intensive Case Management (ICM), die functioneert via coördinatie van de zorg.  

De intensiteit van de begeleiding is aangepast aan:  

- De problematieken van de gehuisveste patiënt; 

- De tijd die wordt doorgebracht in de woning en dus de stabilisatie van de patiënt; 

- De mogelijkheden van de opbouw van een lokaal netwerk.  

 

Door een regelmatige opvolging werkt het team aan het behoud van de woning en het voorkomen van 

de terugkeer naar het leven op straat.  

De doelstelling is geleidelijk aan de intensiteit van de begeleiding van het Straatverplegers -team af te 

bouwen om de patiënt, indien hij akkoord gaat, door te verwijzen naar andere lokale diensten die 

bepaalde delen van de begeleiding overnemen. (dienst van budgetplanning indien nodig, 

thuisverpleging, familiale hulp, sociaal netwerk van de buurt, team gelinkt aan de 

huisvestingsstructuur…)  
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Figuur 15. Het proces van toegang tot woonst bij de Straatverplegers. 

 

Het doel is een post-opvolging situatie te bereiken waarin de patiënt gestabiliseerd is in zijn woning en 

connecties heeft met een algemeen sociaal netwerk van solidaire verenigingen. De Straatverplegers 

onderhouden regelmatig contact met de personen in post-opvolging.  

 

 

1.6. Partnerorganisaties  

 

Het begeleidingscomité van het Housing Fast project bestaat uit:  

- Le Méridien (dienst voor geestelijke gezondheid); 

- Tractor (ambulante dienst voor geestelijke gezondheid); 

- S.AC.A.DO (Service d’Accompagnement à Domicile pour personnes ayant quitté la rue = 

Dienst voor begeleiding aan huis van mensen die op straat geleefd hebben); 

- La Maison médicale de la Senne (Medisch Huis); 

- La Fédération des maisons médicales (Federatie van de Medische Huizen) ; 

- L’association Droits sans toit (Vereniging Rechten zonder onderdak, juridische 

permanentie voor daklozen). 

 

Ook op het niveau van de eerstelijnsdiensten zijn er partnerschappen aangegaan rond de noden van 

de patiënten. Hieronder een opsomming van de partners die in het kader van het programma Housing 

First Belgium tot nu toe gemobiliseerd zijn geweest:  

- Partners in huisvesting:  

- Résidence du parc 

- Résidence Seniors Active 

- Le nouveau 150 (SHM) 

- Logement pour tous (SHM) 
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- Partners in begeleiding: 

- Medisch Huis Globe 

- Medisch Huis van de Marollen 

- Medisch Huis "Santé Plurielle"  

- Infi-Bruxelles (dienst van zorg aan huis)  

- Bij Ons / Chez Nous 

- SSM - Ukkel 

- SSM – Sint-Gillis  

- Netwerk Hermès + 

- OCMW Brussel 

- OCMW Sint-Gillis 

- OCMW Anderlecht 

- OCMW Ukkel 

 

 

1.7. Stand van zaken 

Het project richt zich op het huisvesting en begeleiden van zes personen. Tussen juni 2013 en 

december 2013 werden drie personen gehuisvest. Een daarvan kreeg een individuele woning via een 

SHM en de twee anderen wonen in een woonzorgcentrum.  

Op 5 maart 2014 wonen deze personen nog altijd in het woonzorgcentrum. Er zijn wel moeilijkheden 

ondervonden met de verhuurders wat vroeg om extra uitleg over het project en stabilisatie van de 

personen. Een van de twee woonzorgcentra werkt op dezelfde manier als een SHM en doet enkel het 

beheer van « individuele appartementen » voor oudere mensen zonder een medische of sociale 

begeleiding. 

De eerste persoon die gehuisvest was in een privé woning, werd na problemen met de buurtbewoners 

een eerste keer uithuisgezet op 31 oktober 2013. Ne een herhuisvesting in een nieuwe woning, werd 

deze persoon op 15 januari 2014 opnieuw uit de woning gezet om soortgelijke redenen. Momenteel 

is deze persoon weer dakloos. De Straatverplegers werken ondertussen aan de heropbouw van de 

relatie met deze persoon om een nieuwe huisvestingspoging te ondernemen.  
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2. HET PROJECT IN BRUSSEL VAN DE SMES-B 

 

 

2.1. Beschrijving project 

Het project van het SMES – B laat zich inspireren door een onderzoek van Martin (2011)32 en is (zoveel 

mogelijk) conform aan het model van Pathways to Housing. 

 

 

2.2. Doelgroep en selectie deelnemers 

De selectie van de bewoners gebeurt op basis van drie criteria die bepaald werden door de stuurgroep 

van het project:  

- Dakloosheid: de deelnemer moet behoren tot ETHOS 1 of 2, en dit minstens 1 dag. 

- Verslavingen: middelengebruik, inclusief alcohol is een inclusiecriterium voor dit project. Niet 

de hoeveelheid of het chronisch aspect van het gebruik is van belang wel de impact van het 

gebruik op het dagelijks leven.  

- Geestelijke gezondheid: een voorafgaande diagnose van psychiatrische problemen is geen 

voorwaarde om deel te nemen aan het project. De evaluatie van geestelijke 

gezondheidsproblemen wordt overgelaten aan de veldteams die verantwoordelijk zijn voor de 

selectie van de deelnemers. 

 

De selectie wordt uitgevoerd door de teams van de partnerprojecten (Diogènes, vzw.Transit, Project 

Lama). De sociaal werkers verkiezen complexe profielen met problematieken die de toegang tot een 

woning bijzonder moeilijk maken. Door een serie opeenvolgende gefaalde pogingen binnen de 

klassieke structuren van de daklozenzorg zijn deze personen vaak totaal vervreemd van de instellingen. 

De teams die personen aanmelden opteren voor stemmingen of trekkingen.  

 

In de praktijk, wordt bij de selectie ook gebruik gemaakt van pragmatische criteria zoals bijvoorbeeld 

de exclusie van mensen met een motorische handicap omdat de appartementen die momenteel 

beschikbaar zijn niet toegankelijk zijn voor deze groep of het beperken van het hebben van huisdieren 

tot een huisdier.  

 

2.3. Type huisvesting 

Omwille van de hoge huurprijzen in Brussel kiest het project van de SMES-B te werken met sociale 

woningen. Het huidig aanbod bestaat uit zes appartementen van SHM ‘Schaarbeekse Haard’. Deze 

appartementen zijn uit de huurmarkt gehaald omwille van een aantal overtredingen van bestaande 

normen (aantal m², private WC maar op de gang…)  

De woningen zijn gelegen in kleine gebouwen en zijn verspreid over verschillende sites. Zo respecteert 

het project het HF principe van de verspreiding van de woningen. Het project gebruikt het systeem van 

het « glijdend huurcontract ». Dit betekent dat 18 maanden na de intrede in de woning, de deelnemer 

                                                           
32 Dit onderzoek had als doel het HF model beter te leren kennen en de relevantie ervan te bestuderen voor 
Brussel-Hoofdstad. Het legde de noodzaak bloot voor een alternatief voor het klassiek woonladdermodel en 
toont de interesse van verschillende actoren in de implementatie van HF. De tekst is beschikbaar op 
http://www.smes.be/que-disons-nous/recherches-publiees-par-le-smes-b.  

 

http://www.smes.be/que-disons-nous/recherches-publiees-par-le-smes-b
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een klassiek huurcontract mag tekenen met de SHM. Er werd contact opgenomen met Molenbeek en 

Vorst voor het verkrijgen van 4 à 5 extra appartementen.  

 

2.4. Samenstelling team  

De middelen die zijn toegewezen voor dit project door de Nationale Loterij maken de volgende 

aanwervingen mogelijk:  

- Een coördinator, die ook aan veldwerk doet (23u/week); 

- Een psychosociale begeleider (24u/week); 

- Een psychosociale begeleider (19u/week); 

- Een verantwoordelijke voor het luik huisvesting (8u/week). 

 

 

2.5. Geboden begeleiding  

De deelnemer heeft, in lijn met het Pathways to Housing model, keuzevrijheid over de aard en de 

intensiteit van de begeleiding. Deze begeleiding wordt aangeboden door twee psychosociale 

begeleiders die expertise hebben in geestelijke gezondheid, de begeleiding van daklozen, “harm 

reduction” en het behandelen van verslavingsproblemen.  

Woonaspecten zoals het betalen van de huur en relaties met de buurt zijn de taak van de 

verantwoordelijke voor het luik huisvesting. 

Het project verzekert een scheiding van het huisvestingsluik en het begeleidingsluik  om de begeleiding 

van de persoon te kunnen voortzetten zelf als deze het huurreglement niet respecteert of uit de 

woning wordt gezet.  

Door het beperkt budget is de begeleiding eerder van het type ICM dan van het type ACT. Een nieuwe 

structurele financieringsbron zou het project in staat stellen zich naar een ACT formule te oriënteren.  

 

2.6. Partnerorganisaties 

De verenigingen die deel uitmaken van het sturingscomité voor het project van de SMES –B zijn:  

- La Cellule d’Appui du SMES-B (ondersteuningscentrum van de SMES-B voor precaire mentale en 

sociale situaties); 

- Diogènes (straathoekwerk) ;  

- CAW Archipel Puerto / Huis van Vrede (Dienst begeleid wonen voor daklozen); 

- Synersanté, projet des Petits Riens (Ambulante begeleiding voor mensen met verslavingen); 

- Le Service de Santé Mentale La Gerbe (Dienst voor geestelijke gezondheid); 

- Le Projet Lama (Dienst voor druggebruikers); 

- Le Centre Transit (Opvangcentrum voor drugs- of alcoholgebruikers); 

- Het OCMW van Schaerbeek ; 

- De Schaarbeekse Haard, medewerkers en projecten voor de sociale cohesie in de gemeenschap  

- De SASLS (Service d’Accompagnement Social des Locataires Sociaux = Dienst voor de begeleiging 

voor sociale huurders) ; 

- Een ervaringsdeskundige (partner van het federaal project gecoördineerd door de openbare 

dienst en de Programmatie – Sociale Integratie) 
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2.7. Stand van zaken 

Er is voorzien om zes à tien personen in het SMES-B project op te nemen. Op 6 maart 2014 zijn er al 

vijf huurders gehuisvest. Twee daarvan zijn geselecteerd door Diogènes, twee anderen door het 

Project Lama en de laatste door het centrum Transit.  

Tegenwoordig bevinden deze vijf personen zich nog altijd in hun woning. Een van deze personen is 

eind december onder psychiatrische observatie geplaatst (veertig dagen). Ondertussen is die weer 

naar de woning verhuisd. 

 

Om het volledig aantal te bereiken zijn er verschillende maatregelen opgezet:  

- De toegang tot vier of vijf extra appartementen wordt momenteel besproken met de schepen 

van huisvesting van Molenbeek en van Vorst.  

- Ook met het OCMW van Vorst zijn er discussies aan de gang voor het verkrijgen van vijf extra 

woningen. 

- Er werden andere partnerschappen overwogen om te kunnen beantwoorden aan de noden 

van de gehuisveste personen, o.a. via het project van sociale cohesie « Marbotin » van 

Schaarbeek. De inkomsten van de sociale rommelmarkt die zij organiseren zou de inrichting 

van de gehuisveste personen kunnen betalen.  

 

 
Een bewoner uit het project in Charleroi 
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3. HET PROJECT IN CHARLEROI 

 

 

3.1. Beschrijving project 

Het project dat werd opgezet in Charleroi in de context van Housing First Belgium wordt gecoördineerd 

door de Relais Social van Charleroi maar wordt op het terrein gedragen door een aantal eerstelijns 

operatoren die ervaring hebben in de begeleiding van de integratie van daklozen door huisvesting. Elk 

van hen krijgt een deel van de subsidie van de Nationale Loterij en detacheert vervolgens de 

werknemer die aangeworven werd voor dit nieuw multidisciplinair begeleidingsteam van verschillende 

partners.  

 

Het HF-project in Charleroi steunt op volgende expertise die de laatste jaren werd ontwikkeld:  

- Sinds 2011 wordt er elk jaar tijdens de winterperiode een project opgezet dat geïnspireerd is 

door Housing First: « le projet de relogement prioritaire des personnes sans-abri en période 

hivernale » (het project van prioritaire huisvesting voor daklozen tijdens de winterperiode)33.  

- In de herfst van 2011 zijn de leden van het coördinatieteam en professionals van het netwerk 

twee sites gaan bezoeken van het Frans onderzoek « Un Chez soi d’abord » (Marseille en Lille). 

- Sinds de winter van 2011 werd er een nieuwe functie ontwikkeld die « capteur logement » 

heet. Deze innovatie werd mogelijk gemaakt door de cofinanciering van de Waalse ministers 

voor Sociale en Culturele Participatie en voor Huisvesting. Deze “capteur logement” heeft als 

taak het vinden van geschikte woningen voor de doelgroep daklozen binnen de private 

huurmarkt. Deze persoon moet ook bijdragen tot het bestrijden van de verschillende obstakels 

en vooroordelen, door het doen gelden van de kandidatuur van mensen in precaire situaties. 

Sinds september werd deze persoon halftijds aangeworven bij de Relais Social en halftijds bij 

het SHM Charleroi Logement (AIS). Zo draagt deze persoon het beste bij tot het vinden van 

huisvesting voor de personen in de meest precaire situaties. Dit project heeft de Waalse prijs 

gewonnen voor sociale innovatie in 2013.  

- Meerdere partners die deel uitmaken van het beperkte netwerk van de Relais Social van 

Charleroi zijn actief in huisvesting. Sinds enkele jaren hebben de APL « Comme chez Nous », 

de pool huisvesting en transitwoningen van het OCMW van Charleroi een aanpak van sociale 

woonbegeleiding opgezet. Deze zijn tevens de partners die verantwoordelijk zijn voor de 

begeleiding van het winterproject dat hiervoor genoemd werd.  

- De Relais Social van Charleroi kan steunen op een uitgebreid netwerk van partners waarvan 

de belangrijkste doelstelling ook huisvesting is, zelf al richten deze zich niet alleen op 

dakloosheid. Deze zijn gegroepeerd onder de “Groupe Partenariat Logement de Charleroi” 

(Groep Partnerschap Huisvesting van Charleroi).  

- Over een periode van vier jaar heeft het « Observatoire de la grande précarité et de l’exclusion 

du logement » (Observatorium van de grote hulpbehoevendheid en de exclusie uit de 

                                                           
33 Dit project won de federale prijs voor armoedebestrijding in 2012. Door dit project krijgen mensen een woning 
voor een periode van vijf maanden (november tot maart); woningen die meestal voortkomen uit het sociaal 
patrimonium en die beschikbaar zijn omdat ze in de wachtlijst staan voor verbouwingen/renovatie; en een 
meestal multidimensionale begeleiding. Aan de ene kant maakt dit project het mogelijk deze mensen te 
beschermen tegen de harde winter en de structuren van noodopvang te verlichten maar aan de andere kant is 
het vooral de gelegenheid voor deze mensen een positieve ervaring te hebben met huisvesting en zo de wens te 
doen ontstaan een duurzame woning te zoeken met de hulp van het begeleidingsteam. 
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huisvesting) van de Relais Social van Charleroi in nauwe samenwerking met zijn partners 

onderzoek gedaan naar de effecten en de impact van deze sociale begeleiding34.  

 

 

3.2. Doelgroep en selectie deelnemers 

Het Housing First project in Charleroi richt zich op een doelgroep met uiteenlopende, complexe en 

verschillende problematieken (mentale gezondheid, verslaving, fysieke gezondheid, lang verleden als 

dakloze…) Maar er is geen vastgelegde definitie en elke kandidatuur wordt apart bekeken.  

De kandidaten moest enkel aan een aantal minimale voorwaarden voldoen:  

 Dakloos zijn (prioriteit voor mensen in de twee eerste categorieën van ETHOS – straat of 

structuren van noodopvang)35. 

 Meerderjarig zijn;  

 Verblijfsvergunning hebben;  

 De huur kunnen betalen;  

 De wens uiten een woning te willen vinden; 

 Nood hebben aan een intensieve en multidisciplinaire begeleiding; 

 Aanvaarden van woonbegeleiding.  

 

Er werden dus geen formele criteria opgesteld maar ook geen uitsluitingscriteria. Hoewel een diagnose 

van psychiatrische problemen of een verslaving vaak werden gezien als een indicator van de 

wenselijkheid van de opname van een kandidaat in dit project werd het ontbreken van deze 

problematieken niet gezien als een factor voor het uitsluiten van deze personen36. 

 

Aangezien dit project werd beschouwd als het werk van een partnerschap werd elke partnerdienst van 

de Relais Social van Charleroi aangemoedigd om kandidaturen voor te stellen aan de hand van een 

speciaal identificatieformulier. Er werd dus veel gecommuniceerd over het project om de 

doelstellingen en de doelgroep uit te leggen. 

  

De kandidaturen werden bestudeerd door een selectiecomité bestaande uit de leden van de 

stuurgroep (zie samenstelling hieronder) en een lid van het begeleidingsteam. De deliberatie werd 

gehouden achter gesloten deuren en is onafhankelijk. Na de keuze van een kandidaat werd deze 

uitgenodigd voor een eerste afspraak om zijn verwachtingen en noden omtrent huisvesting en 

begeleiding te bespreken. In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld wanneer er bepaalde informatie ontbrak 

werd de beslissing over de kandidaat uitgesteld. Indien het begeleidingsteam bezwaren uitte over de 

geaccepteerde kandidatuur werd deze herbekeken. Ook geweigerde kandidaturen konden opnieuw 

voorgesteld worden op basis van nieuwe argumenten. Acht selectiecomités werden georganiseerd om 

tot het aangekondigde aantal deelnemers te komen (24 huurders).  

                                                           
34 De volledige tekst in PDF formaat is terug te vinden op het volgend adres: 
http://www.relaissocialcharleroi.be/medias/files/sans-abri-corr-3-1.pdf 
35 Toch zijn er uitzonderingen gemaakt nl. Het opnemen van mensen die komen uit een opvangcentrum. Indien 
het verlaten van deze instelling zou geleid hebben tot de terugkeer naar het leven op straat.  
 
36 Opmerking: gezien de nodige intensiteit van de begeleiding van de eerste golf geselecteerde kandidaten 
hebben de beslissingsnemers van het project gekozen om minder problematische profielen te integreren in het 
project. Deze mensen zouden toch nog wel woonbegeleiding nodig hebben voor het behoud van hun woning.  
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3.3. Type huisvesting 

Drie types patrimonium werden gemobiliseerd, elk voor acht woningen, dit heeft zeer verschillende 

en verspreide woningen tot gevolg. 

 

Wat het Privé patrimonium betreft kan Housing First-Charleroi steunen op de bijdrage van de functie 

“capteur-logement”. Momenteel is een van de grootste moeilijkheden die ondervonden wordt door 

de capteur-logement het afstemmen van de verschillende ritmes van elke partij: de bereidwillige 

eigenaars die hopen dat de dingen snel geregeld kunnen worden en de redelijk lange tijd die nodig is 

voor het contacteren van de kandidaten en hen uit te nodigen voor het bezoeken van de woning. Een 

andere moeilijkheid is de kloof tussen de huurprijzen die worden aangeboden op de markt en de 

middelen van de kandidaten.  

 

Wat betreft het patrimonium van het Sociaal Verhuur Kantoor heeft de goede samenwerking die al 

bestond tussen de operatoren van Housing First-Charleroi en de SHM Charleroi Logement het snel 

beschikbaar stellen van verschillende woningen aan het begin van het project vergemakkelijkt.  

De grootste moeilijkheid is een goede afstemming tussen het profiel en de noden van elke kandidaat 

en de enkele woningen die werden aangeboden door het SHM Charleroi-logement dat een beperkt 

patrimonium heeft en een groot aantal aanvragen moet trotseren. De situatie is nog complexer omdat 

de operatoren wensen het criterium van verspreide woningen te respecteren. (niet teveel mensen met 

hetzelfde profiel samenbrengen in hetzelfde gebouw) Het SHM beschikt nl. vooral over studio’s in 

eenzelfde gebouw voor alleenstaande personen.  

 

Wat betreft het patrimonium van SLSP werden de eerste kandidaten bekeken in december 2013 en 

werden de eerste huurders gehuisvest in maart 2014. Het huidig proces zal verdere intredes mogelijk 

maken in de komende maanden. Hoewel er al verschillende maanden voor de start van het federaal 

project contact werd opgenomen met la Sambrienne (de SLSP die actief is op het territorium van 

Charleroi) gebeurden deze intredes pas veel later. Dit gebeurde om twee redenen: 1/er zijn procedures 

nodig voor het ter beschikking stellen van dit patrimonium die afwijken van de gangbare 

toewijzingsprocedures en 2/deze huisvestingsoperator van Charleroi heeft zich net ontwikkeld tot een 

nieuwe instelling als resultaat van de fusie van de 5 reeds bestaande SLSP’s van Charleroi.  

 

 

3.4. Samenstelling team  

De subsidie die toegekend werd door de Nationale Loterij, de regionale werksteun (APE = Aides pour 

l’Emploi = vermindert de salariskost voor werkgevers) en de vereniging van de verschillende partners 

van de private en publieke sector hebben het mogelijk gemaakt een nieuw en specifiek team samen 

te stellen dat verbonden is aan het bestaand netwerk van de daklozenzorg. 

Hieronder de partners die rechtstreeks geïmpliceerd zijn en de tijd die hun werknemers spenderen aan 

woonbegeleiding:  

- APL - Comme chez nous – asbl: ½ VTE maatschappelijk assistent,  ½ VTE opvoeder;  

- Pool huisvesting en transitwoningen van OCMW Charleroi: ½ VTE opvoeder, ¼ VTE 

maatschappelijk assistent;  

- SPAD (Soins Psychiatriques pour patients séjournant A Domicile = psychiatrische zorg voor 

patiënten thuis) – Vereniging Hoofdstuk XXII: ½ VTE psycholoog;  
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- Relais santé: ½ VTE verpleger.  

Het team bestaat dus uit zes personen. Elke persoon werkt halftijds in het project en behoudt dus zijn 

verankering bij de eigen werknemer (een van de instellingen).  

Deze integratie van het project in het bestaand netwerk verzekert het behoud van een minimale 

opvolging indien de financieringen voor het huidig team niet zou worden vernieuwd aan het einde van 

het experiment.  

 

 

3.5. Geboden begeleiding 

Om te beantwoorden aan de profielen van de doelgroep van het project is de begeleiding die 

aangeboden door het team van Housing First-Charleroi intens en multidimensionaal. De domeinen die 

gedekt worden door het team zijn dus heel breed (administratief, financieel, relationeel, …) en worden 

in samenwerking met de personen bepaald. Op deze manier wordt de begeleiding gepersonaliseerd. 

Ieder lid van het team neemt bepaalde transversale taken (uit de verschillende branches) op zich maar 

heeft de verantwoordelijkheid voor de specifieke aspecten van zijn eigen branche. In theorie voorziet 

het team minimum drie contactmomenten per week. Meestal zijn deze contactmomenten bezoeken 

aan huis of begeleidingen voor specifieke domeinen buiten de woning. Maar in praktijk wordt de 

frequentie van de ontmoetingen aangepast aan de noden van de personen en de moeilijkheden die 

werden opgevangen door het team. 

Elk lid van het team heeft een professionele GSM waarop hij bereikbaar is voor de HF-bewoners indien 

ze moeilijkheden ondervinden. Toch is deze beschikbaarheid beperkt tot de kantooruren. Er wordt 

geen permanentie voorzien.  

De coördinatie gebeurt door de adjunct-coördinator van de Relais Social van Charleroi. Het team 

vergadert eenmaal per week voor het bespreken van de stand van zaken van elke aparte situatie.  

 

 

3.6. Partnerorganisaties 

Twee comités omkaderen het project in Charleroi:  

 

a) De stuurgroep 

De stuurgroep bestaat uit vijf partners die direct betrokken zijn bij de operationalisering van het 

project en die de werkgevers zijn van leden van het team:  

- De Relais Social van Charleroi;  

- De Relais Santé;  

- De SPAD van de AGCHP;  

- De APL « Comme chez nous »;  

- De pool huisvesting en transitiewoningen van het OCMW van Charleroi.  

 

Dit comité komt elke maand samen en heeft als doel de coördinatie en de implementatie van het 

project op het territorium van Charleroi. Elke partner draagt bij aan het debat via zijn specifieke 

ervaring. Tevens beneficieert het project van het specifiek netwerk van elke betrokken partner. Dit 

comité werd samengesteld voor de officiële start van het project om voorbereidingen te kunnen 

treffen zoals het engageren van de verschillende huurmarkten en het creëren van opportuniteiten.  

 

b) Het begeleidingscomité 
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Momenteel staat de samenstelling van het begeleidingscomité nog niet helemaal vast maar deze zal 

o.a. bestaan uit:  

 De voorzitter van OCMW Charleroi; 

 De schepen van huisvesting van Charleroi; 

 De leden van het beperkt netwerk van de Relais Social;  

 Vertegenwoordigers van het ziekenhuiswezen; 

 De operatoren en partners van de operationalisering van het project (inclusief de drie 

huisvestingsoperatoren),  

 … 

 

Deze commissie zal voorgezeten worden door de schepen van huisvesting van Charleroi en zal 

tweemaal per jaar samenkomen. Een eerste samenkomst zou in april moeten plaatsvinden. De 

belangrijkste taak van dit comité is het ontwikkelen van het project met het oog op duurzaamheid.  

 

Op het gebied van partnerschappen, merken we ook op dat een van de lokale dragende partijen van 

het project geen deel uitmaakt van het beperkt netwerk van de Relais Social van Charleroi en voor de 

eerste keer deelneemt aan een dergelijk partnerschap van eerste lijn: het gaat hier om de SPAD. Zo 

biedt het Housing First Belgium experiment zoals bedacht werd in Charleroi, de mogelijkheid te 

innoveren op het kruispunt van verschillende sectoren (sociale en culturele participatie en geestelijke 

gezondheid/psychiatrie)  

 
 

Koningin Mathilde op bezoek bij het Housing First team in Charleroi 
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3.7. Stand van zaken  

Op 17 maart 2014, heeft het Housing-First project Charleroi al elf van de 24 personen gehuisvest. 

Binnen deze groep heeft een persoon recentelijk zijn woning verlaten en een andere is enkele weken 

na de intrede in de woonst opgesloten in de gevangenis. Voor deze persoon wordt de huur verder 

betaald door de maatschappelijk werker van het OCMW zodat hij/zij direct weer in de woning kan na 

het verlaten van de gevangenis.  

De dertien overblijvende kandidaten zijn al geselecteerd maar staan op de wachtlijst. Hoewel het 

model in theorie een directe intrede in de woning voorziet is het nodig op deze manier te werken 

omdat het moeilijk is snel over gepaste woningen te beschikken.  

 

Dit proces van selectie en het beheren van de wachtlijst impliceren een niet te verwaarlozen 

hoeveelheid werk voor het begeleidingsteam en de lokale coördinator. 

 

Wat de selectie betreft zijn er in totaal 57 kandidatuurdossiers opgesteld die zijn overwogen door het 

selectiecomité. (31 kandidaturen werden aanvaard en 26 kandidaturen werden afgewezen).  

De redenen voor de afwijzing van deze kandidaturen zijn de volgende:  

- De persoon paste niet in een van de twee eerste ETHOS categorieën;  

- Er werd beschouwd dat de persoon geen intensieve en multidisciplinaire begeleiding nodig 

had;  

- De persoon was al gehuisvest op het moment dat de kandidatuur voorgesteld werd; 

- De situatie werd beschouwd als buiten het kader (bijvoorbeeld wanneer minderjarigen 

betrokken waren); 

- De kandidaat werd beschouwd als te onstabiel om een woning te betrekken.  

 

Van de 31 kandidaten die aanvaard werden zijn er ondertussen zes « verdwenen » (geen nieuws van 

deze mensen en niet bereikbaar of traceerbaar binnen het netwerk). Voor twee daarvan gebeurde dit 

al in de eerste week na de beslissing van het selectiecomité maar voor de vier anderen heeft dit 

waarschijnlijk te maken met de vertraging in het vinden van een woning. Dit zou de terugtrekking uit 

het project kunnen verklaren. 

Wat betreft het beheren van de wachtlijst is het belangrijk te weten dat hoewel er nog geen woningen 

zijn gevonden voor deze mensen, deze kandidaten al opgevolgd worden door het team om enerzijds 

de intrede in de woning zo goed mogelijk te doen verlopen (in orde brengen van de administratie, 

eventueel zoeken van tijdelijke opvang…) en om anderzijds de kandidaten warm te houden voor het 

huisvestingsproject.  
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4.  HET PROJECT IN LUIK 

4.1. Beschrijving project  

Het project dat werd opgezet in Luik binnen het Housing First Belgium experiment steunt dus op 

praktijken die al geïnspireerd waren op het Housing First model en al sinds 2010 ontwikkeld werden 

door het team straathoekwerkers: ALOR (Accompagnement en Logement depuis la rue = 

woonbegeleiding vanaf de straat). De ontwikkeling van deze nieuwe aanpak vloeide voort uit de lokale 

aanbevelingen voortkomend uit de studie die werd aangevraagd door de Waalse minister van sociale 

en culturele participatie voor het onderzoeken van de obstakels voor de huisvesting van daklozen op 

de verschillende territoria van de Relais Sociaux. Een facultatieve subsidie toegekend door de minister 

van sociale en culturele participatie van Wallonië om deze aanbevelingen te implementeren heeft het 

mogelijk gemaakt het team straathoekwerkers te vervolledigen met een voltijdse maatschappelijk 

werker. Zo heeft de Relais deze nieuwe woonbegeleiding vanuit de straat kunnen ontwikkelen. De 

deelname aan het Housing First project heeft een interne reorganisatie noodzakelijk gemaakt. Er 

ontstond een specifiek « Housing First » team en de aangeworven maatschappelijk werker werd 

overgeplaatst naar dit nieuw team.  

 

4.2. Doelgroep en selectie deelnemers 

Net zoals zijn tegenhanger in Charleroi heeft het Housing First project in Luik geen uitsluitingscriteria. 

Toch beschrijft het presentatiedocument de doelgroep als volgt: “daklozen, gemotiveerd om een 

woning te vinden, die een integrale begeleiding nodig hebben en de voorwaarden/beperkingen gelinkt 

aan deze begeleiding accepteren”. 

Het nodig hebben van deze integrale begeleiding wordt niet exact gedefinieerd maar houdt in dat de 

kandidaat: 

- Een lang verleden heeft van leven op straat; 

- en/of mentale gezondheidsproblemen of verslavingen heeft.  

 

In praktijk moet de kandidaat een van deze criteria hebben om opgenomen te worden in het project.  

De personen moeten ook in staat zijn de huur te betalen, meerderjarig zijn en een verblijfsvergunning 

hebben. Wat betreft het kunnen betalen van de huur is het belangrijk te vermelden dat stappen op 

voorhand kunnen ondernomen worden om de kandidaat te helpen weer recht te hebben op sociale 

uitkeringen. De straathoekwerkers helpen de kandidaten op dat vlak. Tenslotte zullen mensen die 

voordien fysiek gewelddadig zijn geweest t.o.v. een maatschappelijk werker niet opgenomen worden 

in het project. 

Er zijn twee rekruteringsfases in het Housing First project in Luik. Eerst worden de kandidaten 

aangesproken door de straathoekwerkers. Aangezien zij de doelgroep goed kennen zijn zij het best in 

staat personen te identificeren die overeenstemmen met het gezochte profiel. 

 

Verder is het Housing First project meer bekend geraakt in Luik en hebben andere partners van de 

Relais Social ook kandidaten voorgesteld. Ondertussen zijn de toegangskanalen tot het project bekend 

bij alle partners. Toch blijft het team straathoekwerkers een bevoorrechte partner.  

 

Wanneer een partner een kandidaat wenst voor te stellen contacteert hij het Housing First team van 

Luik. Hierna wordt een eerste afspraak geregeld met de kandidaat. In dit stadium geven vele 
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kandidaten al op. Het doel van deze eerste ontmoeting is de situatie, de noden en de motivatie van 

deze persoon te overlopen. In Charleroi gebeurt dit andersom. Het eerste contact tussen het team en 

de kandidaat gebeurt pas na de opname in het project.  

 

Omdat er in Luik geen selectiecomité is wordt de beslissing overgelaten aan het team zelf. Deze 

beslissingen worden genomen tijdens de wekelijkse teamvergaderingen. Door deze vereenvoudigde 

procedure heeft het team van het Housing First project in Luik de kandidaten zeer snel kunnen 

selecteren. De beslissing wordt dan overgemaakt aan de kandidaat en aan de partnerdienst die de 

kandidaat heeft voorgesteld. Nadat een eerste golf kandidaturen die voorgesteld werden door externe 

partners niet overeenkwamen met het gezochte profiel, contacteerde het team de partners opnieuw 

om de selectiecriteria duidelijk te maken.  

 

4.3. Type huisvesting 

Twee types patrimonium zijn gemobiliseerd in het kader van Housing First-Luik : de privé huurmarkt, 

aangesproken via de capteur-logement (functie die recentelijk werd ingevuld in Luik na de positieve 

ervaring van Charleroi) en het patrimonium van SLSP, via de uitzondering voorzien in artikel 17§ 4, 2°, 

gesteund door een nota van de Waalse overheid.   

Tot nu toe hebben de huisvestingen kunnen plaatsvinden dankzij de privé huurmarkt. In lijn met het 

oorspronkelijk Housing First model zijn de woningen verspreid over het territorium van Luik. 

De contacten met het « Maison liégeoise » worden onderhouden om tien woningen beschikbaar te 

maken. Er werd contact gelegd met deze Luikse SHM maar haar beperkt patrimonium en de 

hoeveelheid aanvragen die ze heeft limiteert de samenwerkingsmogelijkheden.  

 

Wat betreft het mobiliseren van de privé huurmarkt ondervindt de Luikse capteur-logement 

soortgelijke problemen als hiervoor beschreven voor Charleroi. Aan de ene kant is het moeilijk 

aangepaste woningen te vinden voor deze doelgroep (bijvoorbeeld qua huurprijs) en aan de andere 

kant moet alles zeer snel gaan wanneer deze woningen worden gevonden, want de vraag naar zo’n 

soort woning is zeer hoog. Maar snel reageren is zelden mogelijk met kandidaten met kwetsbare 

profielen. Opmerkzaam is dat een aantal begunstigden zelf een woning hebben kunnen vinden.  

 

 

4.4. Samenstelling team 

De subsidie toegekend door de Nationale Loterij zorgde voor de aanwerving van 2 VTE: 

- Een specifieke attaché die de rol opneemt van capteur-logement; 

- Een opvoeder. 

De Relais Social detacheert een maatschappelijk werker (1VTE) van het ALOR project om het Housing 

First team van Luik te vervolledigen.  

 

De coördinatie van het team wordt verzekerd (voor 1/3 VTE) door de coördinator die verantwoordelijk 

is voor de straathoekwerkers binnen de algemene coördinatie van de Relais Social van Luik.  

Net zoals voor het project ALOR is er een nauwe samenwerking met het team straathoekwerkers. Zo 

worden de begunstigden opgevolgd door iemand van het Housing First team maar ook door de 

persoon die hen heeft voorgesteld van het team van de straathoekwerkers. Indien mogelijk worden 

thuisbezoeken ook samen gedaan.  
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Elke week komt het Housing First team van Luik samen tijdens de teamvergadering. Ook een aantal 

leden van het team van de straathoekwerkers nemen deel aan deze vergadering.  

 

Het huidige team is opgebouwd rond de functie van sociaal werker en is niet multidisciplinair. 

Momenteel worden de verschillende partners aangesproken naargelang hun specialiteit in functie van 

de noden van de begeleide personen.  

 

4.5. Geboden begeleiding 

De samenwerking tussen het team Housing First van Luik en het team straathoekwerkers zorgt voor 

een sociale duo-begeleiding. Wanneer een kandidaat wordt voorgesteld door een van de partners van 

het netwerk, onderhoudt het Housing First team contacten met deze partner om en begeleiding te 

bieden die alle protagonisten betrekt volgens hun specifieke expertises en de voorkennis die ze hebben 

van de kandidaat. De inclusie in het Housing First project betekent dus niet een stopzetting maar een 

ontwikkeling van de vroegere opvolging. Zelf al vergt deze samenwerking veel tijd, wordt ze als 

absoluut noodzakelijk beschouwd door het team die het een manier vindt om het multidisciplinair 

karakter van het theoretisch Housing First model te kunnen waarmaken. Dit multidisciplinair aspect 

wordt ook verzekerd door het mobiliseren van het bestaand netwerk van de Relais Social van Luik en 

door het team straathoekwerkers.  

Een verscheidenheid van domeinen valt onder de sociale begeleiding. Deze domeinen worden bepaald 

door de specifieke problematieken van de begunstigden. De twee types interventie die het vaakst 

gebruikt worden zijn thuisbezoeken en afspraken op het kantoor van Housing First in Luik. Het doel is 

minimum een wekelijks contact te hebben met de begunstigden. Het team besteedt een groot deel 

van de tijd aan het behouden en het helpen van kandidaten die al geselecteerd zijn maar nog niet over 

een woning beschikken. Elk lid van het team heeft een Gsm-nummer maar is enkel bereikbaar tijdens 

de kantooruren.  

 

 

4.6. Partnerorganisaties 

Een lokaal begeleidingscomité bestaat uit verschillende partnerdiensten die betrokken zijn in de 

opvolging van de bewoner of die een expertise hebben op het vlak van huisvesting. De samenstelling 

evolueert dus met de tijd. Momenteel bestaat het uit de volgende personen:  

 De coördinator van het lokale project (Relais Social van Luik);  

 Vertegenwoordigers van de operatoren in de huisvestingsector waaronder de structuren van 

sociale woonbegeleiding: Habitat-service, Thais;  

 Een vertegenwoordiger van la Maison liégeoise (SHM);  

 Een vertegenwoordiger van de stad Luik, gericht op verslavingen; 

 Een vertegenwoordiger van de stad Luik, gericht op huisvesting;  

 Een vertegenwoordiger van de SHM;  

 Een vertegenwoordiger van de dienst mentale gezondheid;  

 Een ervaringsdeskundige;  

 Een vertegenwoordiger van de nachtopvang;  

 Een vertegenwoordiger van de Relais huisvesting van het OCMW;  

 Een vertegenwoordiger van het mobiele team van het project 107;  

 Een vertegenwoordiger van Icar;  
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 De Waalse evaluator van het Housing First Belgium Project.  

 

Dit comité heeft drie functies:  

 Informatie verstrekken over alles wat met huisvesting te maken heeft en het voorstellen van 

mogelijke samenwerkingsverbanden;  

 Het lokaal team informeren over informatie afkomstig uit het nationaal project;  

 Middelen vinden om het project te laten voortbestaan.  

 

Dit comité is tweemaal samengekomen sinds de start van het project (december 2013 en maart 2014).  

 

Dit werken in « netwerk » ligt aan de basis van de project Housing First-Luik want het is deze werkwijze 

die de multidisciplinariteit van de geïmplementeerde begeleiding verzekert. De eerste maanden van 

de implementatie van het project werden benuttigd om het project voor te stellen aan de partners van 

de Relais Social van Luik.  

 

4.7. Stand van zaken  

Op 10 maart 2014 zijn zes personen gehuisvest en worden ze begeleid door het team. Zeven anderen 

werden al geselecteerd en krijgen een ‘voor’ opvolging van het team (en de actieve zoektocht naar een 

woning). Vier andere kandidaten wachten momenteel op een eerste afspraak met het team. Het 

vooropgestelde quota is 20 deelnemers. 

Net zoals bij de andere projecten moeten het selectiewerk en het werk gelinkt aan de opening van de 

dossiers niet onderschat worden. Zo werden er 55 kandidaturen voorgesteld aan het team van Housing 

First – Luik. Daarvan zijn twaalf mensen niet komen opdagen op de eerste afspraak met het team en 

26 personen zijn naar een of meerdere afspraken gekomen maar hebben nadien besloten de 

samenwerking stop te zetten. Voor sommigen is deze samenwerking gestopt na de eerste afspraak, 

o.a. wanneer is gebleken dat het project gelinkt is aan sociale begeleiding. Voor de anderen, gaat het 

hier weer om de wachttijd voor de opname in het project en het verkrijgen van een woning. Dit is het 

gevolg van een moeilijke toegang tot huisvesting.  
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5. HET PROJECT IN ANTWERPEN 

 

5.1. Beschrijving project  

Het Housing First project in Antwerpen maakt een combinatie van hulpverlening voor dak- en 

thuislozen en het nuttig gebruiken van leegstaande sociale woningen. Vooraleer de renovatie in een 

volledige blok sociale woningen kan aanvatten, staan er vaak woningen leeg in afwachting tot alle 

woningen ontruimd zijn en de nodige toelatingen vergund zijn. In grotere of complexere projecten 

kunnen de woningen tot 3 jaar leeg komen te staan. 

Het doel van dit HF project is om mensen die chronische dakloos zijn deze woningen te laten bewonen 

in afwachting van de renovatie. De stad Antwerpen maakt de appartementen woonklaar, eventueel in 

samenwerking met de lokale sociale economie bedrijven of andere sociale partners.  

 

5.2.Doelgroep en selectie deelnemers 

HF Antwerpen bepaalde voor hun project volgende doelgroep: 

 Geschiedenis dakloosheid: 1 jaar chronisch of 3 jaar herhaaldelijk dakloos 

 Mensen met een duurzaam verblijfsrecht 

 Combinatie van problematieken (psychiatrische, psychische en maatschappelijke problemen) 

 18+ 

 Alleenstaanden en koppels 

 Middelengebruik is geen tegenindicatie tenzij dit zodanig acuut is dat opname vereist is of het 

wonen té zeer ondermijnt 

 

De instroom verloopt via laagdrempelige werkingen, vooral vanuit de Antwerpse CAW. Voorbeelden 

hiervan zijn nachtopvang centrum De Biekorf, Inloopcentrum De Vaart, of het Outreach team. Voorts 

melden sociale centra van het OCMW tevens cliënten aan. Het HF team brengt deze organisaties op 

de hoogte als er een woning beschikbaar is. De organisaties gaan vervolgens op zoek naar geschikte 

HF-bewoners binnen hun werking. De hulpverlener stelt aan de potentiële kandidaat het project voor. 

Als er interesse is, vullen hulpverlener en kandidaat- bewoner samen het aanmeldingsformulier in en 

nemen contact op met het HF team. Vervolgens vindt een gesprek plaats met de cliënt en worden de 

verwachtingen afgestemd met de werking van Housing First. Na dit gesprek en een intern overleg, 

deelt het team de cliënt mee of hij het appartement kan betrekken en wanneer de begeleiding van 

start gaat.  

 

Kandidaat bewoners moeten voldoen aan de eerder vermelde doelgroep-kenmerken. Vervolgens is 

hun woonmotivatie van belang. Kandidaten moeten gemotiveerd zijn voor de woonst en de bijhorende 

begeleiding. Bij het verdelen van de woningen houdt het team van Housing First ook rekening met 

ligging en toegankelijkheid van de woning om huurder en woning zo goed mogelijk op elkaar af te 

stemmen.  

De uiteindelijke beslissing gebeurt door de medewerkers van Housing First en de betrokken 

hulpverlener. 
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5.3. Soort huisvesting 

Momenteel zijn volgende woningen reeds beschikbaar voor het HF project:  

 1 transitwoning van Stad Antwerpen 

 3 leegstaande appartementen van SHM Woonhaven  

Het huurcontract is een tijdelijke bezettingsovereenkomst. 

Het team zorgt voor de basisinrichting van de woning en ook voor een startpakket (vb. met 

schoonmaakproducten). 

5.4. Samenstelling team 

Het Housing First project in Antwerpen kreeg 1,6 VTE toebedeeld om het HF project op te starten en 

uit te voeren. Hiervoor werden twee maatschappelijk assistenten aangenomen die volgende 

functieomschrijving kregen: 

 1 VTE hulpverlener Housing first (deels sociale huisbaasfunctie/wooncoaching) 

 0,6 VTE hulpverlener (deels sociale huisbaasfunctie/wooncoaching) 

5.5. Geboden begeleiding 

De medewerkers van het HF team staan vooreerst in voor de opstart en de realisatie van het project. 

Ze treden ook op als sociale huisbaas: ze zorgen voor de aanmelding, het contract en het contact met 

andere organisaties. Ze doen tevens de woonondersteuning wanneer de HF-bewoner in zijn woning 

trekt. Hiernaast doen ze de caseregie, ze organiseren de ronde tafel gesprekken rond elke HF-bewoner. 

Voor de integrale begeleiding van de HF-bewoners is er in het begin het woontraject een duo 

samenwerking met de aanmeldende organisatie. Na verloop van tijd neemt de rol van de medewerker 

uit de aanmeldende organisatie af.  

Momenteel ligt de frequentie van begeleidingen door het team op minstens 2x per week. Deze 

frequentie verschilt echter van cliënt tot cliënt. Het uiteindelijke doel is wel afbouw van deze intensieve 

begeleiding en de nadruk leggen op de verantwoordelijkheid van de betrokken cliënt. Het team is enkel 

tijdens de kantooruren bereikbaar. 

Het HF team is de directe contactpersoon met de huisvester (Stad, SHM). Bij problemen wil het team 

kort op de bal spelen en actie ondernemen met huisvester en buurt. In dit proces is er ruimte voor 

falen en bijleren. Het team van Housing First wil ook op voorhand vastleggen wat de mogelijkheden 

zijn voor personen die na een te veel aan overlast/wanbetalen niet meer in HF terecht kunnen. Dit 

laatste heeft zich tot op heden niet voorgedaan.  

5.6. Partnerorganisaties 

De praktische en organisatorische uitwerking van het project (het zoeken van woningen, communicatie 

met de HF coördinatie) gebeurt door 2 medewerkers van Stad Antwerpen in samenwerking met de 2 

HF medewerkers en coördinatie vanuit CAW Antwerpen.  

Het HF project heeft tevens een stuurgroep die tweemaandelijks samenkomt. Deze bestaat naast de 

medewerkers van het project tevens uit vertegenwoordigers uit CAW Antwerpen (Woonbegeleiding 

Linkeroever, Inloopcentrum De Vaart), de dienst Samen Leven van de Stad Antwerpen (Woonregie) en 

OCMW Antwerpen. 
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Het Antwerpse HF team werkt nauw samen met Woonbegeleiding Linkeroever van CAW Antwerpen 

gezien de jarenlange expertise in woonbegeleiding in deze regio. Daarnaast bouwt het HF-team aan 

een netwerk met begeleiders uit volgende Antwerpse organisaties en lokale projecten. 

 

CAW Antwerpen 

Binnen het CAW Antwerpen vindt er een nauwe samenwerking plaats tussen de aanmeldende 

diensten en het HF team. De aanmeldende dienst biedt vaak nog ondersteuning de periode na intrek. 

Bovendien blijven de inloopcentra waar de cliënt gekend is, hun deuren openzetten voor een gesprek, 

maaltijd of sociaal contact. Indien nodig vindt er overleg plaats tussen het HF team en de werking waar 

de cliënt reeds geruime tijd aanwezig was.  

SaRa 
Het HF team heeft een samenwerkingsverband met het ambulante team SaRa, een 

gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg in de regio Antwerpen. SaRa is beschikbaar voor 

consultatie bij zwaardere psychiatrische problematieken. Er is een overeenkomst maar tot nu toe was 

het nog niet nodig om hiervan gebruik te maken.  

Buurtregie Linkeroever 
Het HF team wil betrokken zijn met wat leeft in de buurt. Het organiseert daarom een infomoment 

voor de buurtbewoners die vragen hebben bij het project. Voorts heeft het aansluiting gezocht bij de 

buurtregie zodat het op de hoogte is van wat er leeft. 

Bij buurtregie staan drie elementen centraal: actief in een buurt bepaald door een overlastanalyse, 

werkt aan verschillende vormen van overlast, doen toezichtnetwerk van organisaties in de buurt. Het 

werkt hierin nauw samen met de Straathoekwerkster die actief is in de betreffende buurt.  

Sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven 
Bij klachten uit de buurt van reguliere sociale huurders brengt Woonhaven het HF team op de hoogte 

die bekijkt met de sociale dienst van Woonhaven welke stappen ondernomen kunnen worden om dit 

te ondervangen. 

OCMW Antwerpen 
De samenwerking met OCMW Antwerpen is voornamelijk een expertise uitwisseling rond begeleiding 

van chronisch dakloze mensen met een multipele problematiek.  

Vrijwilligers 
Er is ook interesse ontstaan bij mensen die zich graag vrijwillig willen inzetten voor bijvoorbeeld het 
bemeubelen van de appartementen of extra praktische ondersteuning. Zij kunnen zo de werking 
ondersteunen en vergroten we het begrip voor dak- en thuislozen. 
 

Het HF team zoekt momenteel uit of er een samenwerking mogelijk is met de Buurtregie van 

Linkeroever. Dit is een dienst van de Stad Antwerpen dat acties opstart om een positieve buurtbeleving 

van de bewoners te bevorderen. Bij buurtregie staan drie elementen centraal: actief in een buurt 

bepaald door een overlastanalyse, werkt aan verschillende vormen van overlast, doen toezichtnetwerk 

van organisaties in de buurt.  

5.7 Stand van zaken 

Momenteel werden 4 personen gehuisvest in het Antwerpse project. 1 persoon kreeg een woning 

toebedeeld van Stad Antwerpen, de andere drie wonen sinds begin 2014 in een appartement van SHM 

Woonhaven. Een nieuwe reeks appartementen zal ter beschikking gesteld worden in september 2014 

waarvoor momenteel intakegesprekken georganiseerd worden.  
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6. HET PROJECT IN GENT 

 

6.1. Beschrijving project 

In Gent startte het HF- project als een uitwerking van de maatregel van versnelde toewijs van sociale 

woningen ten behoeve van daklozen. Reeds in 2002 werd deze versnelde toewijs verleend in het kader 

van een Samenwerkingsprotocol tussen OCMW Gent en de Sociale Huisvestingsmaatschappijen. Het 

slaagpercentage was echter zeer laag. Daarom nam OCMW Gent de beslissing om meer in te zetten 

op begeleiding op maat voor deze doelgroep. Zo werd in september 2007 het project Intensieve 

Woonbegeleiding opgericht.  De goede resultaten van deze begeleidingen mondden eind 2011 uit tot 

het Samenwerkingsprotocol Woonbegeleiding en de dienst Wooncoaching. 

6.2.Doelgroep en selectie deelnemers 

Het Gentse HF project bepaalt hun HF doelgroep als volgt:  

 Persoon met een lange geschiedenis van instabiele huisvesting (structureel dakloos) 

 Minstens 3 maand effectief dakloos 

 Middelenmisbruik en/of aanwezige psychiatrische problematiek zijn noch inclusie, noch 

exclusiecriteria. 

 

De aanmelding voor het HF project gebeurt via OCMW Gent. Zij die OCMW cliënt zijn, doen dit via hun 

maatschappelijk werker, niet- OCMW cliënten melden zich aan op de dienst Woonbegeleiding van 

OCMW Gent. Vervolgens stelt de maatschappelijk werker een sociaal verslag op dat de situatie van de 

cliënt beschrijft en aantoont dat hij aan alle HF voorwaarden voldoet. Dit verslag gaat via de 

hoofdmaatschappelijk werker elektronisch naar daklozen.dienstwonen@ocmwgent.be. 

Als de aanvraag volledig is, en de cliënt voldoet aan alle HF voorwaarden, dan zijn er twee opties.  

1. Als het jaarlijks contingent (52 woningen in 2013, 59 woningen in 2014) nog niet bereikt is, 

gaat de aanvraag met een begeleidende brief naar de SHM. Zij nemen vervolgens contact op 

met de maatschappelijk werker. De HF-kandidaat krijgt ook een wooncoach toegewezen. De 

woonbegeleider contacteert de cliënt, maakt een afspraak voor de inschrijving of aanmelding37 

bij de Sociale Huisvestingsmaatschappij en verzamelt alle nodige inschrijvingsdocumenten. 

Zoveel als mogelijk vergezelt de woonbegeleider de cliënt bij de inschrijving of aanmelding bij 

de Sociale Huisvestingsmaatschappij. 

2. Als het jaarlijks contingent reeds bereikt is, komt de HF-kandidaat terecht op de wachtlijst. Op 

31/12 van het desbetreffende jaar worden alle doorverwijzers gecontacteerd met de vraag om 

de door hen doorgestuurde aanvragen te actualiseren (= na te gaan of alle personen nog 

voldoen aan de voorwaarden van het Samenwerkingsprotocol Daklozen). 

 

                                                           
37 indien de cliënt vroeger reeds ingeschreven was 

mailto:daklozen.dienstwonen@ocmwgent.be
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6.3. Soort huisvesting  

Sinds 2014 is er een jaarlijks contingent van 59 woningen uit het patrimonium van volgende Sociale 

Huisvestings Maatschappijen (SHM): 

 WoninGent     

 Volkshaard     

 GentseHaard      

 ABC      

 Merelbeekse Sociale Woningen  

 

6.4. Samenstelling team  

Door het huidige HF project wordt het bestaande team uitgebreid met een extra wooncoach en een 

psycholoog. Zo bestaat het team nu uit: 

 1 halftijdse hoofdmaatschappelijk werker 

 7 wooncoaches 

 1 psycholoog 

 1 administratief medewerker 

 

Momenteel bestaat het team hoofdzakelijk uit orthopedagogen A1. De uitbreiding van het team met 

een psycholoog versterkt niet enkel de multidisciplinariteit van het team maar heeft eveneens tot 

gevolg dat het team onmiddellijk kan ingrijpen bij acute noodsituaties. Daarnaast heeft de psycholoog 

eveneens de opdracht om enerzijds de methodiek van de wooncoaching verder uit te diepen (én de 

implementatie van de ACT methodiek te onderzoeken) en anderzijds om het team in een voldoende 

mate te ondersteunen door individuele cliëntbesprekingen en het organiseren van al dan niet thema 

gebonden intervisies.  

 

6.5. Geboden begeleiding 

De methodiek van de Wooncoaching is volledig gebaseerd op de principes van Housing First. De 

aanvrager van een sociale woning ten behoeve van daklozen dient zich niet te verbinden tot een vorm 

van behandeling of begeleiding vóór hij / zij de woning in huur kan nemen.  

Indien de aanvrager in het traject van de ‘versnelde toewijs’ wenst in te stappen wordt op voorhand 

wel besproken dat er een wooncoach hem/haar zal begeleiden met het oog op het behoud van de 

verkregen woning. Aan de aanvrager wordt een duidelijke uitleg gegeven over deze begeleiding, meer 

bepaald het feit dat de begeleiding alle soorten van ‘zorg’ kan inhouden en dat de doelstelling ‘het 

behoud van de woning’ centraal staat. Doorheen de begeleiding wordt de huurder tot niets verplicht, 

doch de wooncoaches pogen wel om de huurder zo veel als mogelijk te ondersteunen, te motiveren 

en uit te dagen om relevante en passende trajecten op te starten die hun zelfredzaamheid kunnen 

verhogen.  

De wooncoaching wil via een intensieve begeleiding bij de cliënten thuis een structurele oplossing 

bieden voor hun problematische huisvestingsituatie, met andere woorden proberen we via de 

wooncoaching én samen met de huurder een antwoord te formuleren op de centrale vraag wat zij 

nodig hebben om hun woning te behouden. 
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Daar een “thuis” ook verbonden is met veiligheid, het hebben van sociale netwerken, gezondheid, 

vrijetijdsbesteding, activering en dergelijke meer neemt men in de wooncoaching naast het aspect 

wooncultuur en huisvesting ook de andere levensdomeinen op. In eerste instantie doen we dit vanuit 

de visie dat een destabilisering van een bepaald levensdomein, bv. sociale netwerken, eveneens een 

destabilisering van de huisvestingsituatie met zich kan meebrengen. In tweede instantie bieden we 

een dergelijke integrale begeleiding met het oog op sociale reactivering. Een integratie in de buurt, het 

opnieuw in orde brengen van de sociaal–financiële administratie, het vinden van een 

vrijetijdsbesteding en het (opnieuw) aanhalen van sociale banden zorgen ervoor dat onze cliënten 

weer sociaal verankeren in de maatschappij. Dit kan uiteindelijk leiden tot een reactivering door middel 

van opleiding en / of tewerkstelling. 

De wooncoaching is gebaseerd op de principes van de methodiek ‘maatzorg in het 

empowermentparadigma’. Dit behelst vijf basisprincipes: een positieve, een integrale, een 

participatieve, een gestructureerde en een gecoördineerde hulpverlening. 

Aangezien elke cliënt verschillend is, is ook hun situatie verschillend. Vandaar dat de wooncoaching 

steeds wordt geboden op maat van de cliënten en bijgevolg vraaggestuurd is. Bovendien stellen we 

het versterken van hun eigen vaardigheden voorop.  

Niettegenstaande deze verscheidenheid zijn de doelstellingen in elke begeleiding dezelfde en worden 

er unieke nuanceringen aangebracht.  

De algemene doelstellingen worden als volgt omschreven: 

 creëren van een stabiele woonvorm; 

 behoud van de woning; 

 een goed onderhouden woning; 

 een huis wordt een Thuis; 

 activering in de ruime zin van het woord. 

 

Gezien een wooncoaching volledig op maat van de cliënt wordt geboden is de frequentie van het 

contact eveneens afhankelijk van de nood en vraag hieraan. Tijdens de eerste drie maanden van de 

herhuisvesting wordt er wel vooropgesteld om minimaal wekelijks één huisbezoek af te leggen, in de 

realiteit zijn er dit meerdere. Eens de cliënten geïnstalleerd zijn, er een netwerk is uitgebouwd, …. Is 

de frequentie afhankelijk van hun vraag, nood en volledige situatie.  

Het team is voor de cliënt bereikbaar via telefoon (vast & gsm), mail en men kan zich aanmelden op 

bureau. Wooncoaching is enkel tijdens werkdagen bereikbaar en dit vanaf 8h tot 17h. 

 

6.6. Partnerorganisaties 

De dagdagelijkse opvolging en coördinatie van het project, gebeurt door de hoofdmaatschappelijk 

werker van het team Woonbegeleiding van OCMW Gent.  

De Gentse stuurgroep dak- en thuislozenbeleid bevat een vertegenwoordiging van de Gentse 

kernactoren op het Gentse dak- en thuislozenveld. De stuurgroep bestaat uit: 
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- CAW Oost Vlaanderen 

- Huize Triest-Gemeenschapshuis Tabor 

- OCMW Gent 

- Straathoekwerk Gent 

Het Housing First project werd bij zijn opstart voorgesteld op de stuurgroep. De stuurgroep volgt het 

project verder op. Sommige leden van de stuurgroep zijn ook betrokken bij de evaluatie van het 

project. 

Individueel Client overleg 
Jaarlijks vindt er voor elke cliënt minimaal één individueel cliënt overleg (ICO) plaats. De frequentie 

van het ICO is net zoals de inhoud van de begeleiding afhankelijk van de situatie van de cliënt. Dit team 

bestaat uit de respectievelijke wooncoach en het hulpverleningsnetwerk (zowel intern als extern) dat 

werkzaam is rond de desbetreffende cliënt. Het heeft tot doel alle levensdomeinen (huisvesting, 

wooncultuur, financieel aspect, administratief aspect, dagbesteding, 

psychosociale/medische/juridische situatie en het ondersteunend netwerk) te overlopen, de nodige 

afspraken te maken en de doelstellingen voorop te stellen. Op deze manier wordt de begeleiding 

gestructureerd en gecoördineerd en is het voor de cliënt een duidelijke en doorzichtige begeleiding 

daar elke hulpverlener dezelfde doelstellingen nastreeft. 

Interne samenwerking - OCMW 
De wooncoaches werken zeer nauw samen met de maatschappelijk werkers die de psychosociale en 

financieel–administratieve begeleiding op zich nemen, alsook met de trajectbegeleiders indien er 

reeds sprake is van een vorm van arbeidsactivering of met de andere interne dienst – en hulpverleners 

(psychologische dienst, juridische dienst, emancipatorische werking, lokale dienstencentra, …). 

Externe samenwerking 
De wooncoaches werken eveneens samen met verschillende deelwerkingen van CAW Oost 

Vlaanderen, zoals het Woonteam, het Brugteam het team budgetbegeleiding en schuldbemiddeling, 

de preventieve woonbegeleiding. Gelet op de complexe problematieken waarmee de HF-bewoners 

kampen is er tevens op individueel niveau een nauwe samenwerking met diensten uit de 

psychiatrische sector, zowel ambulante als residentiële hulpverlening. 

 

6.7. Stand van zaken  

Op heden werden 18 personen uit het jaarlijks contingent die wonen sinds september 2013 

opgenomen in het Housing First project.  
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DEEL 2:  

EVALUATIE VAN DE EFFICIËNTIE EN EFFECTIVITEIT  
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DEEL 2 – HOOFDSTUK 1 

METHODOLOGISCH KADER 
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1. ALGEMENE VOORSTELLING  

 

Het methodologisch kader bestaat uit drie verschillende en complementaire luiken die zich richten op: 

1/ het aantonen van de directe en indirecte impact van de door Housing First geïnspireerde 

projecten. Voor de doelgroep, voor het beleid rond de strijd tegen dak- en thuisloosheid en 

voor de gehele samenleving; 

2/ het voorstellen van de beste implementaties binnen specifieke institutionele contexten, 

op federaal, regionaal en lokaal niveau.  

 

De conclusies van het experiment zullen gaan over de volgende drie luiken:  

a) Het kwantitatief luik dat de basis vormt van het evaluatieproces. Dit luik omvat een 

longitudinale cohortstudie van de experimentele groep bestaande uit 100 mensen die 

gehuisvest en begeleid worden in het kader van Housing First Belgium. Evenals twee 

controlegroepen waarvan de samenstelling en aard later uitvoerig besproken zullen worden.  

De drie groepen zullen elk drie keer bevraagd worden (meting op M0, M6 en M1238): 

- De evolutie van elke deelnemer in de tijd; 

- De evolutie van elk cohort in vergelijking met de twee andere groepen.  

 

b) Het kwalitatief luik gebaseerd op de informatie uit focusgroepen, semigestructureerde 

interviews en participerende observatie. Dit kwalitatief deel richt zich op het verzamelen van 

gegevens die een aanvulling zijn op de kwantitatieve analyse. En dit door de mening te 

bevragen van mensen uit de experimentele en controlegroepen, sociaal werkers in het HFB 

programma en andere professionals van de dak- en thuislozenzorg evenals professionals uit 

de sociale huisvestingssector. 

 

c) Het economisch luik met als doel de impact en de financiële en maatschappelijke kosten van 

de HF praktijken te vergelijken met de bestaande praktijken van in de dak- en thuislozenzorg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38 M0= eerste meetmoment ; M6 : tweede meetmoment na zes maanden ; M12 : derde meetmoment na 12 
maanden 
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Een bewoner van Luik die een kookopleiding volgt 

 

 

 

2. EVALUATIE VAN DE EFFECTIVITEIT EN DE EFFICIËNTIE 

 

Het Housing First model kan als efficiënt en effectief geëvalueerd worden als er resultaten zijn op vijf 

domeinen. Het gaat hier om minimale hypotheses gezien de korte duur van de observatie (1 jaar) en 

gezien de vele, complexe en onderling verweven problematieken van de HF-bewoners. Deze 

hypotheses baseren zich op de resultaten van andere Europese en Noord-Amerikaanse HF 

experimenten (zie bijvoorbeeld, Busch-Geertsema et al. 2010; Tsemberis et al. 2004) 
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2.1. De woning behouden en zich er thuis voelen 

Verschillende Europese en Noord-Amerikaanse HF-experimenten tonen positieve resultaten op het 

vlak van het behoud van de woning. De meesten tonen dat na twee jaar, 80%39 van de HF-bewoners 

zijn woonst weet te behouden.  

Daarom lijkt het redelijk hetzelfde te verwachten aan het einde van het Housing First Belgium 

experiment.  

We bekijken eveneens het effect van enkele woonst-parameters (soort contract, type woonst, 

aangeboden inrichting) en het bestaan van een tijdslimiet tussen de intrede in het project en de 

toegang tot de woning)op het al dan niet behouden van de woonst.  

We kijken ook naar de context en de aard van de private en sociale huurmarkt in de verschillende 

steden en bespreken de toegang tot de huisvestingsmarkt.  

Naast informatie over het behouden van de woning, kijken we eveneens na in welke mate mensen van 

hun huis een thuis maken, of ze zich thuis voelen in hun woning en wat belangrijk is om dit te bekomen. 

We verzamelen informatie over beide aspecten.  

Op dit punt, stellen we als hypothese dat de begeleiding geboden aan de EG zorgt dat: 

- Meer mensen in de EG hun woonst behouden dan in de GCG  

- de EG zich meer thuis voelt in zijn woning en meer tevreden is over zijn woning  

 

Daarnaast verwachten we dan de DCG dakloos blijft en blijft gebruik maken van noodopvang. 

 

 

2.2. Positieve impact op welzijn en kwaliteit van leven 

Housing First is niet enkel een basis mensenrecht. Voor chronische daklozen met meervoudige 

problematieken en hoge noden, is het eveneens de eerste noodzakelijke stap naar genezing en 

persoonlijke vooruitgang.  

Als hypothese stellen we dat het bieden van woonst en begeleiding zorgt voor een aanzienlijke 

verbetering van het welzijn en de kwaliteit van leven van de bewoners.  

Kwaliteit van leven en welzijn worden bevraagd door middel van internationale gevalideerde 

vragenlijsten zoals de WHOQOL-26. In het kwalitatieve luik zoomen we verder in op de verzamelde 

gegevens. 

We verwachten we dat het hebben van woonst zorgt voor een hogere kwaliteit van leven en welzijn. 

Volgens deze hypothese zullen we een hogere score krijgen voor kwaliteit van leven en welzijn voor 

de EG en de GCG dan voor de DCG. 

Bovendien stellen we dat de specifieke begeleiding van de EG zorgt voor een groter effect op de 

kwaliteit van leven en het welzijn dan bij de GCG.  

 

2.3. Stabilisatie van en meer controle op problematieken gelinkt aan gezondheid en 

verslaving 

De Noord-Amerikaanse studies wijzen op een stabilisatie of een verbetering van de psychiatrische 

symptomen of problematieken gelinkt aan middelengebruik over een periode van twee jaar. 

Niettegenstaande Housing First geen behandeling vraag van de bewoner, dit in tegenstelling tot de 

                                                           
39 In de oorspronkelijke studie in New-York behoudt 80% van de HF-bewoners zijn woning t.o.v. 30% in het 
klassieke dak- en thuislozenmodel (Tsemberis et al. 2004). In de Europese HF-projecten zijn deze cijfers als volgt: 
Amsterdam (97%), Kopenhagen (94%), Glasgow (93%) Lissabon (79%) en Budapest (50%).  
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meeste klassieke voorzieningen.  

We hebben als hypothese dat de begeleiding van de EG een stabilisatie of zelfs een verbetering van de 

gezondheid tot gevolg heeft. Daarnaast stellen we dat door hun verblijfssituatie, bij de DCG geen 

verbetering of eerder een verslechtering zal zijn van hun algemene gezondheid en hun verslaving.  

We stellen eveneens als hypothese dat de HF-bewoners een meer efficiënt en redelijke gebruik zullen 

maken van gezondheidsdiensten. Dit in tegenstelling tot het stelselmatig beroep doen op de 

spoeddiensten die kenmerkend is voor daklozen.  

Tenslotte willen we in het kader de vergelijking tussen de EG en de GCG, nagaan of de begeleiding van 

de EG een invloed heeft op het gebruik van gezondheidsdiensten bij deze groep. 

 

2.4. De start van sociale integratie  

We stellen ook dat het huisvesten en begeleiding van personen in het kader van Housing First een 

dynamiek van sociale integratie in gang zet. Deze dynamiek kan plaatsvinden op verschillende niveaus:  

- HF-bewoners gaan vaker algemene sociale diensten contacteren i.p.v. diensten specifiek voor 

daklozen; 

- De sociale netwerken van de HF-bewoners veranderen. Hiervoor gaan we de aard en de 

frequentie van sociaal contact na. We kijken eveneens naar de relatie tussen de professionals 

en de HF-bewoners;  

- De autonomie van de HF-bewoner vergroot: We gaan na in hoeverre iemand al dan niet zelf 

taken opneemt op verschillende levensdomeinen (woning, financiën, dagbesteding, fysieke en 

mentale gezondheid, middelengebruik…) ; 

- De HF-bewoner start met vrijetijdsactiviteiten en breidt zo zijn sociaal netwerk uit; 

- Start van een socio-professionele integratie met opleiding en vrijwilligerswerk.  

 

We verwachten eveneens een sterkere sociale integratie bij de EG dan bij de twee controlegroepen. 

Het lijkt ons, gezien hun verschillende huisvestingssituatie, ook redelijk om een significant verschil te 

verwachten in sociale integratie tussen de GCG en de DCG.  
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2.5. Economische efficiëntie 

We stellen als hypothese dat de kost-effectiviteit van Housing First beter is dan die van klassieke dak- 

en thuislozen voorzieningen.  

Ook al is het relatief gemakkelijk de directe kosten van elk model te berekenen, de indirecte kosten 

(bijvoorbeeld, een woonst hebben vergemakkelijkt het beroep doen op andere rechten) zijn veel 

moeilijker te meten. Hetzelfde geldt voor het meten van de verschillende soorten impact. De 

kwantitatieve en kwalitatieve luiken vormen de basis voor een berekening van de individuele directe 

impact het project Housing First Belgium. Daarnaast proberen we een zicht te geven op de indirecte 

impact die het project heeft individueel, op collectief en op macro-economisch vlak.  
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3. KWANTITATIEF LUIK 

Zoals reeds beschreven, werd de effectiviteit van het Housing First Model aangetoond door een aantal 

Noord-Amerikaanse en Europese studies. Deze studies gebruikten één van de volgende methodes:  

- het bestuderen van de evolutie van een groep HF-bewoners (intra-persoonlijk) 

- het bestuderen van een groep HF-bewoners en deze vergelijken met andere groepen daklozen. 

In Frankrijk en in Canada gebeurt deze vergelijking op basis van een randomized control trial40. 

 

De partijen die dit project uitwerkten en ondersteunen opteerden voor een completere methodologie: 

de vergelijking van de experimentele groep met twee controlegroepen.  

 

Deze methodologische keuze heeft als doel om de meerwaarde van de begeleiding aan te tonen 

bovenop het bieden van woonst. Parallel naast het opvolgen van een « dakloze » controlegroep, is er 

een longitudinale opvolging van een controlegroep bestaande uit personen die langdurig dakloos 

waren, recent ergens woonst vonden en hierbij weinig of geen begeleiding krijgen. Deze tweede 

controlegroep moet toelaten om de impact te meten van de HF begeleiding (intensief, multidisciplinair, 

keuzevrijheid).  

Zo zal men de meerwaarde kunnen aantonen van een directe toegang tot woonst, samen met een 

intensieve begeleiding. Daarenboven, laat een dergelijke methodologie toe om aan te tonen dat:  

- De 6 projecten doeltreffend zijn indien de HF-bewoners een positieve evolutie vertonen t.o.v. 

hun beginsituatie (intra-persoonlijke vergelijking) – zie de hiervoor besproken hypotheses; 

- De HF-bewoners meer evolueren (volgens de gemeten indicatoren) dan de personen in de 

gehuisveste controlegroep, die gehuisvest werden volgens klassieke huisvestingsformules. 

(interpersoonlijke vergelijking).   

                                                           
40 Uit een groep deelnemers geselecteerd omwille van een soortgelijk profiel, wordt een trekking gedaan die een 
plaats toekent in de experimentele groep (Housing First) of in de controlegroep (klassiek circuit van de 
daklozenzorg). Dit principe van willekeurigheid kan gemakkelijk gerechtvaardigd worden volgens een 
wetenschappelijk standpunt(samenstelling van twee vergelijkbare groepen) en minder volgens een ethisch 
standpunt. Deze methode werd niet weerhouden voor het Housing First Belgium experiment. Door het bottom-
up karakter van het programma, is de selectie van de gehuisveste personen overgelaten aan de 6 verenigingen 
die drager zijn van het project. De samenstelling van de controlegroepen is de taak van het evaluatieteam. Deze 
praktische en methodologische keuze heeft de verdienste te beantwoorden aan een vraag van de veldactoren. 
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3.1 Samenstelling van de groepen 

 

Het evaluatieproces van het Housing First Belgium programma richt zich op de longitudinale opvolging 

van ongeveer 300 personen verdeeld over drie groepen.  

 

 Experimentele 
Groep (EG) 

Dakloze controlegroep 
(DCG) 

Gehuisveste controlegroep 
(GCG) 

Brussel 12 tot 20 20 20 

Vlaanderen 37 40 40 

Wallonië 44 40 40 

 N = van 93 tot 101 N = 100 N = 100 
Figuur 16. Theoretische aantallen in de drie groepen. 

a) Experimentele Groep (EG) 

De experimentele groep zal bestaan uit 100 personen die gehuisvest en begeleid worden door de 

teams in het kader van het Housing First Belgium programma. 

 

b) Dakloze controlegroep (DCG) 

De dakloze controlegroep (DCG) zal bestaan uit 100 personen die verdeeld zijn over de drie regio’s. 

Deze personen beantwoorden aan de volgende voorwaarden:  

• Ze zijn dakloos (volgens de twee eerste categorieën van de ETHOS typologie, dit wil zeggen: 

mensen die op straat leven en/of gebruik maken van nachtopvang.41 Ook mensen die leven in 

instabiele huisvesting - ETHOS 8 – of in tijdelijke niet conventionele woningen (vb. kraakpand) 

- ETHOS 8- worden meegerekend; 

• Ze vertonen hoge noden en verschillende problematieken; 

• Ze hebben een profiel waardoor ze zouden kunnen deelnemen aan de Housing First Belgium 

projecten. 

 

 

c) Gehuisveste Controlegroep (GCG) 

De gehuisveste controlegroep (GCG) zal bestaan uit 100 personen die verdeeld zijn over de drie regio’s. 

Deze personen:  

• Huren een individuele woning en waren dakloos voor ze hun woning konden (ETHOS 1 et 2); 

• Zijn recentelijk in de woning gaan wonen; 

• Genieten van zeer weinig of geen psychologische, medische en sociale begeleiding;  

• Vertonen hoge noden en verschillende problematieken; 

• Hebben een profiel waardoor ze zouden kunnen deelnemen aan de Housing First Belgium 

projecten. 

 

                                                           
41 ETHOS is een Europese typologie van de uitsluiting door huisvesting ontwikkeld door FEANTSA (Europese 
federatie van de nationale verenigingen die werken met daklozen). Deze typologie heeft als doel de kennis en 
evaluatie te verbeteren dak- en thuisloosheid op Europees niveau. 
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Dit project met een financiering voor twee jaar (augustus 2013 tot juli 2015) impliceert de longitudinale 

opvolging over een volledig jaar door een evaluatieteam een snelle integratie van deelnemers in het 

programma. Vanaf 1 september 2013 werden de eerste daklozen aan de EG toegevoegd door de HF-

teams. Vandaag de dag (maart 2014) zijn de vooropgestelde aantallen nog niet bereikt.  

De realiteit in het veld toont meerdere obstakels die aan het einde van dit rapport aan bod zullen 

komen. Men kan de volgende twee obstakels al vermelden: de moeilijkheid om goedkope kwalitatieve 

woningen te vinden voor de EG en de moeite die de evaluatoren hebben met het vinden van een 

doelgroep die recentelijk in een woning woont en die een gelijkaardig profiel heeft dan de EG. 

Voor de samenstelling van de twee controlegroepen kreeg het evaluatieteam de waardevolle hulp van 

de netwerken van de verantwoordelijken van de lokale projecten42.  

3.2. Limieten van de verkozen methode 

Dit experiment is geen chemisch experiment dat plaatsvindt in een ontsmet laboratorium. Er werd 

gekozen om de concrete praktijken en hun implementatie te testen met respect voor de vrijheid van 

de betrokken actoren. Iedereen moet zich dus aanpassen, ook de wetenschappers die de uitdaging 

aangaan in een dergelijk experimenteel kader te werken.  

Aangezien deze limieten niet kunnen gecompenseerd of gecontroleerd worden zullen ze in het 

experiment zorgvuldig bestudeerd worden. Het is opmerkelijk dat wat men soms oorspronkelijk ziet 

als een beperking in de werkelijkheid snel een kwestie kan worden die in zijn geheel besproken moet 

worden in een evaluatierapport43.  

 

3.2.1. Mortaliteit bias 

In elk longitudinaal onderzoek vallen deelnemers uit die oorspronkelijk deel uitmaakten van een van 

de groepen van het experiment (men spreekt van experimentele mortaliteit). Dit fenomeen is meestal 

nog sterker als er geen financiële vergoeding is voor de deelname. Fragiele mensen, zoals mensen die 

                                                           
42 Diensten die hebben deelgenomen aan de samenstelling van de controlegroepen:  
Luik : Observatoire liégeois des drogues, Antenne RDR Accueil Drogues ; Service parentalité du Centre alfa asbl ; 
Start ; Abri de jour de Liège ; Asbl Sans logis – Femmes et enfants ; Asbl Sans-logis « Hommes » ; Thaïs ; ASBL Icar-
Wallonie ; Amon nos hôtes ; Accueil botanique ; Abri de nuit de Liège.  
Charleroi : ASBL « Comme chez nous » ; Le Comptoir ; Carolo Rue ; Solidarités Nouvelles ; DUS ; SASS ; le 
Triangle ; ADN supplétif ; ADN « Dourlet » ; APL « Hôtel social ». 
Brussel: Diogènes asbl ; Le Projet Lama ; asbl Transit ; Dune asbl ; Les Petits Riens ; l’asbl Un Toit à soi ; CAW 
Archipel-Puerto ; l’Association Belge de l’Ordre de Malte – La Fontaine.  
Antwerpen: CAW Antwerpen: Nachtopvang De Biekorf (de medewerkers van de Biekorf namen het grootste deel 
van de bevraging van de DCG op zich), Opvangcentrum De Linde, Inloopcentrum De Steenhouwer, Nachtopvang 
Victor 4, Inloopcentrum De Vaart en OCMW Antwerpen. 
Gent: OCMW Gent ; CAW Oost Vlaanderen: Gemengd Opvangcentrum , MSOC , Inloopcentrum Pannestraat, 
Inloopcentrum SOC ; Huize Triest van Vzw De Gebroeders van Liefde ; De Fontein van de Orde van Malta ; Villa 
Voortman van Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge. 
 
43 Bijvoorbeeld: de moeilijkheden die de teams momenteel ondervinden om een woningen te vinden voor de 
experimentele groep. Aan de ene kant vertragen deze de evaluatie maar aan de andere kant zorgen ze 
onverwachts voor een reflectie over een samenwerking tussen de verschillende sectoren van sociale en culturele 
participatie en huisvesting. 
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dakloos zijn, zijn gekend voor hun snelle mobiliteit, hun ‘vluchtigheid’. Om deze uitval te voorzien 

zullen de evaluatoren tijdens het eerste meetmoment (M0) meer deelnemers integreren in de DCG. 

Bovendien is de toegang tot deze groep mensen gemakkelijker door het samenwerken met instellingen 

die actief zijn op het terrein. Deze samenwerking zou dit eerste probleem moeten beperken44.  

3.2.2. Selectie bias 

De verschillende methodologische keuzes kunnen een selectie bias met zich meebrengen. Dit betekent 

dat de drie groepen mogelijk niet exact de doelgroepen weerspiegelen waaruit ze zouden moeten 

voortkomen: 

1. Het beantwoorden van de vragenlijst vergt minimale cognitieve vaardigheden en 

concentratievermogen. Dit is voor sommige respondenten onmogelijk gebleken.  

2. De verdeling over de drie groepen gebeurde niet via een randomized control trial. Het is 

daarom onmogelijk dat de groepen bestaan uit mensen met drie gelijke profielen. Men kan 

zich gemakkelijk inbeelden dat er verschillende selecties gebeuren, hetzij gelinkt aan 

ongeschreven regels of aan expliciete regels. Men kan een ‘natuurlijke’ selectie verwachten of 

een afwijking door zelfselectie (alle daklozen hebben niet op hetzelfde moment zin/de 

mogelijkheid in een woning te gaan wonen), net zoals een selectie (expliciet of niet) door de 

professionals van de sociale hulpverlening (selectie van de moeilijkste “cases” of van de meest 

veelbelovende situaties, affiniteiten…). 

Men kan dus concluderen dat het niet eender welke daklozen zijn die geselecteerd worden 

om toegang te krijgen tot een woning en deze te behouden via de verschillende diensten. In 

het huidig onderzoek wordt deze limiet vanaf het begin als een hypothese beschouwd: het lijkt 

vanzelfsprekend te verwachten dat mensen die toegang verkrijgen tot een woning als laatste 

stap van een trapsgewijs proces, niet hetzelfde parcours of profiel hebben dan mensen voor 

wie een aantal stappen worden overgeslagen.  

 

 

 

3.2.3. Evaluatie bias 

 

Het beantwoorden van de vragenlijst tijdens M0 moet heel snel gebeuren na de intrede in de woning 

(voor de EG en voor de GCG). Maar we stellen vast dat het in werkelijkheid minstens een maand 

duurt vooraleer dit gebeurt. Mogelijke redenen hiervoor zijn: 

- De eerste weken in de woning zijn de bewoners bezig zich te installeren in hun woning 

en hebben ze weinig tijd om de onderzoekers te ontmoeten.  

- Het is niet eenvoudig om een derde persoon (zoals de evaluator) op te nemen in de 

nieuwe vertrouwensrelatie tussen het begeleidingsteam en de huurder; 
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- Het is zeer moeilijk mensen te vinden met het juiste profiel om deel uit te maken van de 

GCG. De evaluatoren moeten daarom vaak mensen accepteren die al meerdere 

maanden gehuisvest zijn.  

De situatie in M0 zou een beginsituatie moeten weerspiegelen maar voor sommigen weerspiegelt de 

meting in M0 al de effecten van de huisvesting. De kwantitatieve analyses zullen dit effect 

controleren.  

 

3.3. Dataverzameling  

3.3.1. Meetmomenten 

In de longitudinale opvolging van de respondenten voorziet het onderzoeksprotocol drie 

meetmomenten.  

Het opzet van het onderzoek is om alle respondenten mimimum 3 keer te bevragen45:  

- Op het moment van de intrede in de woning en de opname in het onderzoek (M0); 

- Zes maand later (M6); 

- Een jaar later (M12). 

 

3.3.2.  Meetinstrumenten 

De kwantitatieve dataverzameling bestaat uit drie verschillende en complementaire standaard 

vragenlijsten of « fiches » (zie figuur 6). 

Fiches 1 en 3 zijn bestemd voor alle respondenten uit elke groep. Ze hebben als doel de sociale 

geschiedenis en de subjectieve perceptie van de evolutie van de persoon te achterhalen. Fiche 2 is 

enkel bedoeld voor de sociaal werkers van de HF-teams en gaat over hun perceptie van de evolutie en 

de begeleiding van de HF-bewoners.  

Voor de verwerking van de data werd een gemeenschappelijke database aangemaakt. Om de 

anonimiteit van de deelnemers te verzekeren gebruiken we een code bestaande uit de initialen van 

hun namen en de geboortedata. Bovendien is de gedeelde informatie vertrouwelijk. De informatie 

wordt gedeeld binnen het evaluatieteam voor de goede verwerking van de data maar zal nooit 

verspreid worden binnen de sociale diensten die partners zijn van dit project. 

  

                                                           
45  Dit is het theoretisch doel. Aangezien de inclusie van personen trager loopt dan verwacht, zal voor 
sommige personen slechts twee bevragingen mogelijk zijn.  
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 Doelstellingen Vraag Frequentie Groepen 
in kwestie 

Persoon die 
data verzamelt 

Fiche 1 Sociale 
geschiedenis 

Wie zijn ze? M0 
Update in 
M6 en M12 
indien 
nodig 

EG 
CGD 
GCG 

EG: Sociaal 
werker 
 
DCG/GCG: 
evaluator of 
sociaal werker  

Fiche 2 Perceptie van het 
HF-team op de 
evolutie van de 
HF-bewoner 
 
Frequentie en 
soort begeleiding 
van het HF-team 
 

Welke begeleiding? 
Welke effecten? 

M0 - M6 - 
M12 

EG Sociaal werker 

Fiche 3 Perceptie van de 
bewoner over de 
evolutie van zijn 
situatie  
 

Welke effecten? M0 - M6 - 
M12 

EG 
DCG 
GCG 

EG: evaluator of 
sociaal werker 
(niet de HF-
begeleider)  
 
DCG/GCG: 
evaluator of 
sociaal werker 

Figuur 18. Onderzoeksprotocol op basis van de 3 fiches  

 

a) Fiche 1 

Fiche 1 heeft als doel de sociale geschiedenis van de persoon te reconstrueren op het moment van de 

inclusie in het onderzoek. Deze fiche bevat socio-demografische gegevens en informatie over de 

woongeschiedenis van de respondenten en hun gebruik van de welzijns- en gezondheidszorg.  

Voor de EG wordt de fiche ingevuld door het HF-team binnen de eerste maand na de intrede in de 

woning. De vragenlijst krijgt een update in M6 en M12.  

Voor de twee controlegroepen wordt fiche 1 op hetzelfde moment ingevuld als fiche 3. Dit gebeurt 

door de evaluator of zelden door een sociaal werker van de dienst die wordt bezocht door de 

respondent. 

 

Voorbeelden van gegevens in fiche 1:  

- Profiel van de respondent (leeftijd, geslacht, nationaliteit, administratieve situatie, 

samenstelling van het gezin, type inkomen en financiële situatie…); 

- Woongeschiedenis (vorige week, vorig jaar, over heel zijn leven); 

- Parcours binnen de sociale dienstverlening (bezoek aan instellingen en diensten); 

- Professioneel parcours; 
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- Fysieke en geestelijke gezondheid en middelengebruik.  

 

b) Fiche 2 

Fiche 2 is enkel bestemd voor de HF-teams en gaat over de geboden begeleiding en hun perceptie van 

de evolutie van de HF-bewoner.   

Deze fiche wordt ingevuld op dezelfde momenten als de vorige fiche (M0, M6, M12). Deze mag 

ingevuld worden door de sociaal werker of kan in overeenkomst met het hele team.  

In Fiche 2 registeren de HF-teams eveneens de frequentie en het type begeleiding dat ze bieden.  

Voorbeelden van gegevens in fiche 2:  

- Evaluatie van de algemene situatie van de respondent (Outcome Star)46; 

- Situatie in de woning (zich thuis voelen in zijn woning, inrichting woning, relaties met de 

buurt…); 

- Beschrijving van de begeleiding (frequentie, soort begeleiding, domein van de begeleiding…); 

- Perceptie van de kwaliteit van de relatie met de HF-bewoner; 

- Tevredenheid over de doeltreffendheid van de HFB programma.  

 

c) Fiche 3 

Fiche 3 is er voor alle drie de groepen. Hierin bevragen we de perceptie van de respondent over zijn 

huidige situatie. Deze fiche wordt ingevuld op de 3 metingmomenten (M0, M6, M12) door een 

evaluator of zelden door een sociaal werker. Deze fiche bevat het grootste aantal elementen en neemt 

dus meer tijd in beslag dan de andere fiches (ongeveer 1u30).  

Voor de EG zijn sommige vragen uit fiche 2 ook opgenomen in fiche 3. Dit maakt het de standpunten 

van de HF-teams en de HF-bewoners te vergelijken.  

Voor de DCG is fiche 3 iets korter dan voor de EG en de GCG. Voor hen wordt bijvoorbeeld Outcome 

Star niet nagegaan.  

 

 

Voorbeelden van gegevens in fiche 3:  

- Evaluatie van de algemene situatie van de respondent (Outcome Star); 

- Situatie in de woning (zich thuis voelen in zijn woning, inrichting woning, relaties met de 

buurt…); 

- Beschrijving van de begeleiding (frequentie, soort begeleiding, domein van de begeleiding…); 

- Tevredenheid met de woning en de begeleiding; 

                                                           
46Outcome Star is een grafisch instrument dat werd ontwikkeld in de dak- en thuislozenzorg. Het heeft als doel 

om de evolutie van een persoon te documenteren op verschillende levensdomeinen. Outcome Star wordt 
voorgesteld als een ster met 10 takken die gaan van 1 naar 10. Elke tak staat voor een specifiek domein (motivatie 
en zelf verantwoordelijkheid nemen, zelfzorg en huishoudvaardigheden, geldbeheer en persoonlijke 
administratie, sociale netwerken en relaties, drug- en alcoholgebruik, lichamelijke gezondheid, emotionele en 
geestelijke gezondheid, zinvol gebruik van tijd, huur- en woonaspecten, 
overtredingen).  http://homeless.org.uk/outcomes-star. We hebben deze schaal vertaald en ze wordt hier op 
experimentele wijze gebruikt.  

 

http://homeless.org.uk/outcomes-star
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- Kwaliteit van leven en welzijn; 

- Gebruik van sociale dienstverlening; 

- Kwaliteit van de relatie met het begeleidingsteam; 

- Sociale integratie 
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4. KWALITATIEF LUIK  

Het kwalitatief luik heeft als doelstelling de data die werd verzameld door de vragenlijsten te 

verduidelijken. Daarnaast komen hier enkele thema’s aan bod die geen plaats kregen in het 

kwantitatieve luik47. Het kwalitatief deel maakt over ruimte voor reflectie van de professionals over 

het HFB programma.  

Het evaluatieteam zal kwalitatieve data verzamelen bij de mensen uit verschillende groepen. Hoewel 

dit kwalitatief deel noodzakelijk is om enkele van de kwantitatieve resultaten te belichten, zal de 

omvang van dit deel afhankelijk zijn van de mogelijkheid van het evaluatieteam om hier tijd aan te 

spenderen. Het plan hieronder mag dan ook beschouwd worden als een ideaal dat we willen bereiken.  

4.1. HF-bewoners  

Door middel van semigestructureerd interviews met de HF-bewoners, willen we een zicht krijgen op 

de eventuele verschillen tussen de begeleiding die in theorie wordt aangeboden door de Housing First 

teams en de manier waarop deze begeleiding wordt beleefd en aangevoeld. Het is ook een gelegenheid 

om hun trajecten voor de intrede in de woning te begrijpen en een zicht te krijgen op de manier waarop 

mensen zich aan het nieuwe leven in een woning aanpassen.  

Voorbeelden van thema’s : 

- Tevredenheid over/en zich thuis voelen in de woning;  

- Tevredenheid over de geboden begeleiding (frequentie, type begeleiding, domeinen, 

multidisciplinair karakter); 

- Relatie met het begeleidingsteam; 

- Ruimte voor/en respect van eigen keuzes. 

 

4.2. Respondenten uit de twee controlegroepen 

Een soortgelijke bevraging zal plaatsvinden met de twee controlegroepen. We richten ons hier op hun 

mening over de klassieke dak- en thuislozenzorg, op hun huisvestingsnoden (toegang en behoud) en 

op hun huisvestingsparcours.  

 

4.3. Professionals uit de dak- en thuislozensector 

 

a) Sociaal werkers uit het Housing First Belgiumproject 

Het kwantitatief luik van de evaluatie laat maar weinig plaats over voor de feedback van de 

professionals. Toch is het noodzakelijk om hun percepties over het HF-model en de implementatie 

ervan te verzamelen. Dit zal gebeuren door middel van focusgroepen en/of interviews.  

                                                           
47  Het kwantitatief luik blijft het belangrijkste deel van het evaluatieproces van Housing First Belgium. De 
kwalitatieve analyse moet gezien worden als een complementair luik waarvan de draagkracht zal afhangen van 
de beschikbare tijd en middelen.  
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Elke evaluator kiest zelf de aard van de focusgroepen, regionaal en multi-site of specifiek aan elk 

project.  

Deze kwalitatieve gegevens zullen een zicht geven op de nationale en de specifieke lokale context voor 

de implementatie van de Housing First.  

Voorbeelden van thema’s die besproken worden tijdens de focus groepen: 
- Verzameling van de verschillende percepties van het Housing First model; 
- Doelgroep en selectieproces; 
- Regionale of lokale context van de daklozenzorg; 
- Gestructureerde of losse partner netwerken; 
- Regionale of lokale obstakels en good practices voor de implementatie van het Housing 

First model; 
- Specifieke kenmerken van de Housing First begeleiding (multidisciplinair karakter, 

herstelgericht, keuzevrijheid). 
 

Hiernaast nemen de evaluatoren tijd voor overleg met de lokale teams en nemen ze deel aan hun 

teamvergaderingen.  

Tenslotte zal er aan de HF teams gevraagd worden om commentaar te geven op de resultaten en 

observaties uitgevoerd door het evaluatieteam.  

 

b) Andere professionals uit de dak- en thuislozenzorg 

Een soortgelijke bevraging zal plaatsvinden bij professionals die geen deel uitmaken van de 6 

begeleidingsteams van het HFB project. Dit om verschillende percepties van de sector ten aanzien van 

het Housing First model te verzamelen. 

De methodes die gebruikt zullen worden zijn semigestructureerde interviews, focusgroepen, of 

observatie, afhangend van de lokale of regionale context. (bijvoorbeeld tijdens begeleidingscomités 

die lokaal georganiseerd zijn voor elk van de 6 projecten).  
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5. ECONOMISCH LUIK 

 

Het economisch luik heeft als doelstelling om het economische en maatschappelijke effect van het 

Housing First Belgium programma te evalueren. Zoals hierboven vermeld, zullen we de kost en de 

impact van deze aanpak berekenen en deze vergelijken met bestaande praktijken (zoals het 

herankeringsmodel). 

Ideaal gezien zou men aan de regering de praktijken voorstellen die de beste kosten-baten verhouding 

bieden: beperken of vermijden van kosten voor minimum dezelfde of zelfs betere resultaten.  

 

Vanuit methodologisch standpunt is dit luik van de analyse nog altijd in opmaak. Het evaluatieteam 

werkt hiervoor samen met het Centrum voor Sociale Economie van de universiteit van Luik. Er zijn ook 

contacten met onderzoekers van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-

Hoofdstad.  

 

5.1. Kostenberekening  

 

a) Directe en indirecte kosten 

De hulp waar dak- en thuislozen beroep op doen is redelijk gemakkelijk te berekenen.  

We kennen de kost van de begeleiding van de HF-teams. We hebben door de vragenlijsten voor de 

drie groepen ook een zicht op het gebruik van diensten specifiek en diensten niet specifiek voor 

daklozen. Voor diensten specifiek voor daklozen gaat dit onder andere over: gebruik nachtopvang, 

verblijf in opvangcentra, inloopcentra, sociale dienstverlening. Voor algemene diensten hebben we 

een zicht op hun opnames in ziekenhuisopnames (algemeen, verslavingszorg, psychiatrie), contact met 

politie en verblijf in de gevangenis. De gemiddelde prijs van deze diensten is gekend. Bovendien kan 

het statuut van « gehuisveste » persoon toegang geven tot nieuwe sociale rechten die ook een sociale 

kost hebben. 

b) Vermeden kosten 

De initiële kost van een aanpak zoals HF moet afgewogen worden t.o.v. kostenbesparingen door latere 

schaalvergrotingen. Men moet hier de kosten vergelijken van de drie groepen die deel uitmaken van 

ons experiment.  

In Noord-Amerika tonen deze kostenanalyses Housing First als een kostbesparing ten opzichte van de 

reguliere aanpak. Deze studies tonen dat de reguliere dak- en thuislozenaanpak op middellange 

termijn meer kost dan het Housing First programma. In het reguliere dak- en thuislozensysteem maken 

daklozen veel gebruik van dure diensten zoals spoeddienst van het ziekenhuis, psychiatrie, 

opvangcentra of justitie (politie interventies, nachten op het commissariaat, verblijf in gevangenis).  

Het hebben van huisvesting zorgt voor de nodige rust en stabilisatie wat het gebruik van dure opvang- 

en spoeddiensten inperkt (Padgett et al., 2006 ; Busch Geertesma et al., 2010)48.  

                                                           
48Het Canadese HF-experiment (At Home/Chez Soi Interim Report 2012) toont een besparing van 9,30$ per 
persoon, per jaar, voor de personen met de hoogste noden. Voor elke dollar gebruikt in Housing First wordt 54 
cent bespaard door de daling in het gebruik van de spoeddiensten van huisvesting en gezondheid. Deze gegevens 
werden verzameld na 1 jaar experimenteren. Mogelijks is de besparing nog groter tegen het einde van het 
experiment. Momenteel bestaan er hierover nog maar weinig Europese gegevens.  
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5.2. Meten van de impact  

Het is vanzelfsprekend dat in deze specifieke sector de analyse zich niet kan beperken tot een simpele 

monetaire vergelijking. De essentie van de impact, op individueel of op collectief niveau, die het gevolg 

is van dit soort aanpak valt buiten de monetaire logica en de noties van financiële rentabiliteit (zie 

Mertens en Marée, 2012).  

 

a) Directe individuele impact 

De verschillende indicatoren die opgenomen zijn in de hierboven beschreven fiches hebben als 

grootste doelstelling het blootleggen van het effect van HF op de HF-bewoners.  

b) Directe en indirecte collectieve impact 

Dezelfde praktijken hebben ook een directe en indirecte impact op heel de nabije omgeving van de 

begunstigde (bijvoorbeeld de instellingen van dak- en thuislozenzorg) als op de volledige maatschappij. 

In onze evaluatie moeten we dus een aantal indicatoren identificeren om deze collectieve en 

maatschappelijke impact van de integratie door huisvesting beter te vatten.  

 

Voorbeelden van de collectieve impact van de integratie door huisvesting:  

- Vermindering van de ongelijkheden door toegang tot huisvesting; 

- Verhoging van het sociaal kapitaal door een betere sociale cohesie; 

- Verbetering van de collectieve levensomstandigheden (vermindering van overlast als 

gevolg van dakloosheid); 

- Verbetering van het algemene levenskader 

- Economische en sociaal innoverende functie (oprichten van nieuwe diensten van sociale 

dienstverlening); 

- Bijdrage tot de ontwikkeling van de private huursector. 
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DEEL 2 – HOOFDSTUK 2 : 

 EERSTE OBSERVATIES 
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Inleidende opmerking: de analyses in dit rapport werden uitgevoerd op een 

niet complete steekproef. 

De analyses die hieronder besproken worden werden uitgevoerd terwijl de opname van de 

deelnemers binnen de drie steekproeven nog aan de gang was (de analyses werden uitgevoerd op 

basis van data verzameld op 21/02/2014). 

Tijdens het lezen van de volgende pagina’s is het dus belangrijk in het achterhoofd te houden dat het 

eerste meetmoment (M0) dat dient als referentie voor de longitudinale metingen nog niet bekend is. 

Wanneer de quota’s van elk van de drie groepen bereikt zullen zijn, zal het profiel van elke groep 

mogelijks veranderen evenals een groot aantal analyses die hieronder voorgesteld worden.  

 

 

 Brussel Wallonië Vlaanderen TOTAAL 

 Doel Verzameld Inclusie 
tussen 21/02 
en 05/05 

Doel Verzameld Inclusie 
tussen 
21/02 en 
05/05 

Doel Verzameld Inclusie 
tussen 
21/02 en 
05/05 

Doel Totaal op 
05/05 

EG 12-20 8 2 44 14 8 37 20 5 93-101 57 

GCG 20 14 0 40 35 4 40 16 0 100 69 

DCG 20 13 0 40 48 4 40 35 0 100 100 

Totaal 52-60 35  124 97  117 71  293-301 226 

Figuur 19: Stand van zaken van de dataverzameling op het moment van de uitvoering van de eerste analyses, 
voortzetting van de inclusie van deelnemers en te bereiken quota’s. 
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1. SOCIO-DEMOGRAFISCH PROFIEL VAN DE 3 GROEPEN 

 

1.1. Leeftijd 

De groepen zijn goed vergelijkbaar wat de gemiddelde leeftijd betreft. Er is wel een grotere spreiding 

binnen de gehuisveste groep dat verklaard kan worden door de aanwezigheid van een huurder van 88 

jaar.  

 

 

1.2. Geslacht 

In de drie groepen is er een grotere proportie mannen aanwezig (tussen 70 en 82%). Dit lijkt 

representatief voor de populatie daklozen49.  

In de huidige steekproef zijn er meer vrouwen in de EG dan in de twee controlegroepen. Het 

vervolledigen van de steekproef zal dit verschil compenseren. 

 

1.3. Burgerlijke staat 

In alle groepen zijn de meeste respondenten alleenstaand (meer dan de helft) of gescheiden (tussen 

25 en 30%). 

 

1.4. Gezinssituatie 

Een minderheid deelnemers meldt een relatie te hebben50. Dit betreft vooral de vrouwen (31% van de 

vrouwen melden een relatie te hebben, tegen 14% van de mannen). Dit kan begrepen worden als een 

beschermingsmechanisme. Deze gezinssituatie geldt vooral voor GCG.  

Ongeveer de helft van de respondenten hebben kinderen. Dit geldt voor alle groepen. Maar slechts de 

helft van deze mensen verklaart contact te hebben met zijn/haar kinderen. Deze contacten zijn 

frequenter binnen de GCG (meer dan de helft van de huurders van de GCG ziet zijn kinderen minstens 

een keer per week en slechts 30% ziet ze nooit, tegen bijna de helft van de andere respondenten die 

nooit zijn kinderen ziet). 

  

                                                           
49 In de nachtopvang in Charleroi en Luik merkt men al enkele jaren de stabilisatie van de verhouding vrouwen 
rond 20%, en dit voor de meeste nooddiensten in de daklozenzorg. 
(http://www.relaissocialcharleroi.be/medias/files/analyse-2012.pdf).  
In regio Brussel schat ‘la Strada’ de aanwezigheid vrouwen in noodopvang op 15% 
(http://www.lstb.be/pdf/laStradaRecueilcentraldonnees2011.pdf).  
In Vlaanderen vertegenwoordigen vrouwen 40,5% van de personen in de dak- en thuislozenzorg van het CAW 
(http://www.steunpunt.be/library/78). Dit aantal is veel hoger dan het percentage vrouwen in de nachtopvang. 
In Gent werd enkele jaren geleden het percentage vrouwen geschat op 24.5% (Van Lit & Glorieux, 2013). 
50 Deze vraag werd breed gesteld namelijk ‘Leeft u momenteel samen met een partner of levensgezel’.  

http://www.relaissocialcharleroi.be/medias/files/analyse-2012.pdf
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 EG GCG DCG 

Leeftijd M = 43; SD51 = 9 

Min. = 18; Max. = 61 

M = 41; SD = 13 

Min. = 18; Max. = 

88 

M = 42; SD = 10 

Min. = 18; Max. = 

65 

Geslacht Vrouwen 29.3% 20% 17.7% 

Mannen 70.7% 80% 82.3% 

Burgerlijke 

Staat 

Alleenstaand 59.5% 69.2% 61.5% 

Gescheiden 33.3% 18.5% 31.3% 

Getrouwd 0 9.2% 2.1% 

Samenwonend 2.4% 1.5% 3.1% 

Weduwe/Weduwnaar 2.4% 1.5% 2.1% 

Onbekend 2.4% 0 0 

Gezinssituatie In een relatie 11.9% 23.1% 16.7% 

Heeft kinderen 57% 48% 48% 

Gemiddeld aantal 1.25 2.4 2.5 

Diploma Lager 16.7% 15.4% -- 

Lager secundair 19% 29.2% -- 

Hoger secundair 19% 20% -- 

Leercontract 16.7% 23.1% -- 

Bachelor  4.8% 3.1% -- 

Prof. Bachelor 4.8% 6.2% -- 

Master 2.4% 1.5% -- 

Lerarenopl. 0 1.5% -- 

Onbekend 16.6% 0 -- 

Huidige 

professionele 

situatie 

Werk 4.8% 4.6%  

In opleiding 0 17%  

Figuur 20. Socio-demografische kenmerken in de drie groepen. 

 

 

 

1.5. Nationaliteit 

In elk van de drie groepen heeft meer dan 80% de Belgische nationaliteit52. 

                                                           
³ In het Engels betekent « SD », « Standard Deviation ». In het Nederlands verwijst dit naar het statistisch begrip 
standaarddeviatie dat gebruikt wordt om de spreiding van de observaties rond het gemiddelde te meten. Dus: 
hoe groter dit getal, hoe verder de antwoorden van de deelnemers verspreid zijn rond het gemiddelde. 
52 EG: 81%, GCG : 84.6%, DCG : 87.5%. De resultaten verschillen van de gegevens die geregistreerd zijn bij de 
meeste structuren van noodopvang die wijzen op een groot deel mensen uit Oost-Europa en de Maghreb die in 
veel gevallen niet in orde zijn met hun verblijfsvergunning. Om dit verschil te begrijpen met men zich herinneren 
dat de deelnemers van de EG van het Housing First Belgium experiment zelf hun huur moeten betalen. Om dit 



HOUSING FIRST BELGIUM – de opstart van een experiment 

 

109 
 

 

1.6. Onderwijs en professionele situatie53 

1.6.1. Diploma 

Voor de meerderheid van de respondenten is het hoogst behaalde diploma dat van het middelbaar 

onderwijs.  

1.6.2. Werk en opleiding  

Hoewel er momenteel maar zeer weinig respondenten werk hebben (minder dan 5%) volgen 

sommigen een opleiding en dit enkel binnen de GCG (17%). In dit stadium kan men nog niet zeggen of 

dit verklaard kan worden door het effect van de intrede in de woning. (In het algemeen, wonen de 

respondenten van de GCG al langer in een woning dan de respondenten van de EG) of door de afwijking 

van de selectie (de respondenten van de GCG zijn misschien sneller bekwaam, al vanaf het begin van 

de huisvesting, om een opleiding te gaan volgen).  

De metingen die we zullen uitvoeren na 6 en 12 maanden zullen dit ophelderen. Maar gezien de 

kwetsbaarheid van de doelgroep van de EG, moet de haalbaarheid van deze doelstelling, op zo’n korte 

termijn, per persoon bekeken worden.  

In het algemeen, heeft een grote meerderheid van de personen ooit al gewerkt (71, 4 % van de 

respondenten van de EG en 95,4% van de respondenten van de GCG), vooral als arbeider. Gemiddeld 

heeft deze deelname aan de arbeidsmarkt tien jaar geduurd.54; en dit meestal tijdens verschillende 

niet opeenvolgende periodes.  

  

                                                           
te kunnen waarmaken moeten de kandidaten beschikken over een inkomensbron of recht hebben op uitkeringen 
na het op orde stellen van hun administratie. Mensen die niet in orde zijn met hun verblijfsvergunning kunnen 
geen uitkeringen aanvragen of een officiële job hebben. Deze personen kunnen dus momenteel niet deelnemen 
aan het project. De DCG werd samengesteld volgens dezelfde toegangscriteria. Het niet beschikken over een 
geldige verblijfsvergunning geeft geen toegang tot een inkomensbron. 
53 Deze gegevens werden enkel verzameld bij de respondenten van de EG en de GCG, dus enkel deze twee 
groepen kunnen vergeleken worden.  
54 De redelijk hoge standaarddeviaties van deze twee groepen (108 maanden voor de EG en 114 maanden voor 
de GCG) wijzen waarschijnlijk op verschillende profielen binnen elke groep. 
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1.7. Inkomen 

In het volgende deel gaan we iets dieper in op het inkomen. Voor de drie groepen werd gevraagd 

waaruit hun basisinkomen bestaat. De HF bewoners hebben vooral een inkomen uit 

werkloosheidsuitkering en leefloon.  

 

 EG (N=41) DCG (N=95) GCG (N= 65) 

 N % N % N % 

Inkomen       

Inkomen uit werk 0 0 1 1 4 6 

Werkloosheidsuitkering 12 29 13 14 17 26 

Leefloon 19 46 37 39 32 49 

Pensioen 0 0 3 3 1 2 

Ziekte of invaliditeitsuitkering 6 15 22 23 6 9 

Handicap 2 5 2 2 2 3 

Zonder inkomen 1 2 17 18 3 5 

Andere 1 2 0 0 0 0 

Begeleiding55        

Bewindvoerder 7 17 8 8 9 14 

Budget begeleiding 12 29 17 18 22 34 

Schuld bemiddeling 7 17 10 11 13 20 

Collectieve schuldenregeling 3 7 3 3 2 3 

 

Figuur 21. Inkomen en begeleiding bij de experimentele groep en de controlegroepen. 

 

 

 

  

                                                           
55 N = ja of bezig met aanvraag. 
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2. FYSIEKE EN MENTALE GEZONDHEID EN VERSLAVINGEN 

 

De doelgroep van het oorspronkelijk Housing First model zijn daklozen met een psychiatrische en/of 

verslavingsproblematiek.  

Zoals eerder vermeld is dit criterium niet opgelegd aan de teams voor de selectie van de kandidaten 

in het kader van het Housing First Belgium project. Toch weten we dat de dragers van de zes lokale 

projecten gekozen hebben om teams samen te stellen die het best bevoegd zijn om de kwetsbaarste 

daklozen met verscheidene, complexe en verweven problematieken te begeleiden.  

Daarom verbaast het ons niet dat vele huurders van de EG fysieke of psychiatrische problematieken 

vertonen en/of te kampen hebben met verslavingsproblemen. In dit opzicht lijken ze heel sterk op de 

respondenten van de twee controlegroepen. Het valt op dat de GCG minder verslavingsproblemen 

heeft.  

Van de 203 respondenten die deel uitmaken van de verschillende groepen verklaart een kleine 

minderheid (N = 29) geen problemen te hebben op dit vlak. (9,5% in de EG, 15,6% in de DCG en 13,8% 

in de GCG).  

 

Het is wel belangrijk te weten dat de vraag niet op dezelfde manier gesteld werd binnen de 3 groepen: 

- EG: De vraag werd op twee manieren gesteld aan het begeleidingsteam: « aanwezigheid 

van een erkende problematiek? » en « aanwezigheid van een problematiek waargenomen 

door het team? »; 

- GCG et DCG: De vraag werd direct gesteld aan de respondent, op de volgende manier: 

« aanwezigheid van een ziekte of een gekend gezondheidsprobleem/verslaving/erkende 

psychiatrische stoornis? ». 

 

Daarom kan het zijn dat de resultaten eerder een onderschatting zijn van het aantal problematieken. 

Zo lijkt het dat de sociale werkers terughoudend zijn om iets aan te duiden als een ‘waargenomen 

probleem van de geestelijke gezondheid’ omdat ze niet vinden dat het geven van een dergelijk oordeel 

tot hun competenties behoort.  

  



HOUSING FIRST BELGIUM – de opstart van een experiment 

 

112 
 

  EG GCG DCG 

Erkend Waargenomen 
door het team 

Aanwezigheid 

van 

problematieken 

op het gebied 

van 

 

Geestelijke 
gezondheid 

33% 40.5% 38.5% 36.5% 

Fysieke 
gezondheid 

50% -- (niet 

gevraagd) 

49.2% 57.3% 

Verslavingen 50% 42.9% 35.4% 54.2% 

Dubbele 
diagnose 
(verslaving en 
geestelijke 
gezondheid) 

19% 28.6% 17% 22.5% 

Figuur 22. Aanwezigheid van problematieken inzake fysieke en geestelijke gezondheid, 
verslavingen en dubbele diagnoses op basis van de verklarende gegevens verzameld bij de 

deelnemers zelf of bij het begeleidingsteam (een percentage van het aantal aanwezig in elk van de 
drie groepen). 

 

 

 

2.1. Fysieke gezondheid 

Binnen elke groep, heeft minstens één persoon op twee moeilijkheden op gezondheidsvlak. Er is enkel 

rekening gehouden met aandoeningen die een lange termijn impact hebben op het dagelijks leven van 

de personen.  

Bovendien, al lijkt de gezondheidstoestand van deze respondenten al zorgwekkend op zich, verklaren 

twee derde van de respondenten dat ze niet over een gepaste behandeling beschikken. Dit is vooral 

opvallend bij de DCG (in deze groep is dit het geval bij drie respondenten op vier). Het is niet onmogelijk 

dat er geen behandeling bestaat voor dit soort aandoeningen. Zo zijn er respondenten die chronische 

onderrugpijn hebben die nauwelijks verlicht kan worden door medicatie. Maar we merken ook op dat 

de respondenten van de GCG vaker verklaren geneigd zijn een behandeling te volgen. Dus, ondanks de 

moeite die werd gedaan voor het ontwikkelen van maatregelen die de toegang tot de gezondheidszorg 

vergemakkelijken voor daklozen56 blijven er obstakels bestaan. Meestal worden hiervoor financiële 

redenen gegeven (moeilijkheid regelmatig een dokter te consulteren en/of het financieren van de 

voorgeschreven behandeling). 

Tijdens het afleggen van de vragenlijsten hebben de onderzoekers meerdere getuigenissen verzameld 

van respondenten van de DCG over de moeilijkheden die ze ondervinden om hun medische 

behandeling te financieren en te onderhouden, bijvoorbeeld wanneer de aflevering van de medicatie 

vraagt dat een dokter deze regelmatig voorschrijft. Dit geldt vooral voor mensen met hepatitis.  

 

  

                                                           
56 We denken onder andere (maar niet alleen) aan de inplanting van de Relais Santé in Wallonië, aan de creatie 
van de vzw. Straatverplegers in Brussel en aan de permanenties van de NGO « Dokters van de wereld » bij de  
Samu social van Brussel.  
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  EG GCG DCG 

Fysieke 

gezondheid 

 

Aanwezigheid van de 

problematiek 

50% 49.2% 57.3% 

Aanwezigheid van een 

behandeling 

35.7% 32.3% 25% 

Volgen van de 

behandeling 

14.3% 26.2% 15.6% 

Type Ademhaling 18.1%57 29.4% 16.9% 

Musculair 38% 15.3% 13.2% 

Cardiovasculair 12.8% 13.7% 16.9% 

Neurologisch 5.1% 17.6% 16.9% 

Hepatitis 12.8% 5.9% 18% 

Vertering 7.7% 7.8% 7.2% 

Andere 7.7% 0 4.8% 

Diabetes 2.5% 2% 2.5% 

Aanwezigheid van een 

behandeling 

35.7% 32.3% 25% 

Opvolging van de 

behandeling 

14.3% 26.2% 15.6% 

Figuur 23. Aanwezigheid van type problematieken van fysieke gezondheid op basis van 

verklarende gegevens verzameld bij de deelnemers zelf of bij het begeleidingsteam.  

 

Hoewel er in de EG voor 35,7% van de personen een behandeling gekend is en voorgesteld werd, 

verklaart enkel 14.3% van de personen deze op te volgen. De bewoners van de GCG zijn diegenen die 

het beste hun behandeling opvolgen.  

 

Alhoewel het noodzakelijk is de steekproef te vervolledigen vooraleer deze kwestie verder wordt 

onderzocht, o.a. door kwalitatieve interviews, kunnen we al de hypothese stellen dat het verschil 

tussen de respondenten van de EG en de GCG deels verklaard kan worden door het verschillend 

voorafgaand residentieel statuut van deze twee groepen. We zullen later inderdaad zien dat 

respondenten van de GCG voornamelijk uit opvangcentra komen. In deze centra is ‘gezondheid’ een 

werkterrein, o.a. door het opzetten van medische permanenties binnen hun structuur 58 . De 

respondenten van de EG komen meestal direct van de straat. Het lijkt dus begrijpelijk dat de twee 

groepen een soortgelijk profiel zouden hebben op dit vlak, maar we stellen de hypothese van een 

verschillende evolutie tijdens de volgende metingmomenten (M6 en M12).  

 

 

  

                                                           
57 Het gaat hier om het percentage mensen dat deze soort aandoening vertoond, berekend op het aantal mensen 
met gezondheidsproblemen binnen deze groep. Dezelfde logica moet gebruikt worden in de andere cellen van 
deze tabel en in de twee volgende tabellen. 
58  Het opvangcentrum « Sans logis hommes » van Luik, waaruit verschillende respondenten van de GCG 
voortkomen, organiseert wekelijks een medische permanentie die toegankelijk is voor alle bewoners. 
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2.2. Verslavingen 

De respondenten van de GCG vertonen de minste problemen op het vlak van verslavingen. In de twee 

andere groepen (EG en DCG) komt dit voor bij de helft van de personen. Het leven op straat of in een 

woning is niet gelinkt aan hetzelfde gebruik. De personen die huren (van eender welke groep) 

gebruiken vooral alcohol. Op straat daarentegen, wordt het vaakst heroïne gebruikt. De meeste 

mensen met verslavingsproblemen gebruiken verschillende middelen met uitzondering van mensen 

die alcohol of cannabis gebruiken, want deze mensen beperken zich vaak tot enkel dit ene product. 

Tenslotte hebben we de keuze gemaakt methadon mee te rekenen bij de gebruikte middelen. Hoewel 

het een product is dat gebruikt wordt als substituut in het kader van een behandeling, lijken de 

gebruikers ervan binnen onze doelgroep dit middel te misbruiken. Onder alle respondenten die 

middelen gebruiken, zijn er enkel twee die zich beperken tot enkel methadon en geen enkel ander 

psychotroop middel.  

 

 

  EG59 GCG DCG 

Verslaving 

 

Aanwezigheid van de 

problematiek 

50% 35.4% 54.2% 

Type problematiek – Percentage berekend op basis van alle vermeldde 
problematieken 

 Alcohol 40% 38.2% 19% 

Heroïne 18.8% 23.5% 31% 

Cannabis 12.5% 17.6% 10% 

Geneesmiddelen 12.5% 17.6% 6% 

Cocaïne 9.4% 0 15% 

Methadon 3.1% 0 16% 

Andere 0 0 3% 

Figuur 24. Prevalentie van type problematieken gelinkt aan verslavingen op basis van verklarende 

gegevens verzameld bij de deelnemers zelf of bij het begeleidingsteam.  

 

Men zou kunnen denken dat toxicomanie een obstakel vormt voor de integratie door huisvesting. 

Enerzijds, door de financiële last van het gebruik die de regelmatige betaling van de huur beperkt en 

anderzijds door het stereotype die de verslaafden moeten verdragen, o.a. in hun contacten met 

mogelijke verhuurders. Hoewel deze kwestie getest moet worden met een volledige steekproef en op 

3 verschillende metingmomenten (M0-M6-M12), tonen de eerste resultaten het belang van het 

ontwikkelen van specifieke structuren (zoals voorgesteld door Housing First) voor de duurzame 

toegang tot huisvesting voor een dergelijke kwetsbare doelgroep met verslavingsproblemen.  

 

 

 

  

                                                           
59 Hier worden de antwoorden van het begeleidingsteam op de vraag naar erkende problematieken in acht 
genomen.  
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2.3. Geestelijke gezondheid  

 

2.3.1 Problematieken  

Meer dan een derde van de personen heeft een gekende psychiatrische problematiek (een diagnose 

werd gesteld). Deze prevalentie werd al bevestigd in de vakliteratuur over de doelgroep daklozen60.  

Dit blijkt geen obstakel te zijn voor de toegang tot huisvesting aangezien de prevalentie van deze 

problematieken ongeveer dezelfde is in de drie groepen. Een woning hebben, zeker voor de GCG, lijkt 

wel gelinkt aan de aanwezigheid en de opvolging van een behandeling. Op straat zijn er minder 

behandelingen en worden die ook minder opgevolgd. Deze observaties komen overeen met de 

observaties voor de EG maar we denken dat deze positief zullen evolueren tijdens de volgende 

metingmomenten (M6 et M12). 

 

  EG61 GCG DCG 

Geestelijke 

gezondheid 

 

Aanwezigheid van de 

problematiek 

33% 38.5% 36.5% 

Type problematiek – Percentage berekend op basis van alle vermeldde problematieken 

 Depressie 31.3% 31% 43.9% 

Angststoornissen  12.5% 34.5% 19.5% 

Schizofrenie 31.3% 13.8% 7.3% 

Stemmingsstoornissen 25% 10.5% 18.4% 

Andere 10.2% 0 9.9% 

Aanwezigheid van een 

behandeling 

21.4% 30.8% 17.8% 

Opvolging van de behandeling 12% 23% 11.5% 

Figuur 25. Prevalentie van type problematieken van mentale gezondheid op basis van de 

verklarende gegevens verzameld bij de deelnemers zelf of bij het begeleidingsteam.  

 

Net zoals bij het middelengebruik of de fysieke aandoeningen kan iemand meerdere problematieken 

hebben. Depressie is het meest voorkomende psychiatrisch probleem binnen de drie groepen met een 

                                                           
60 In 2009 werd er in Frankrijk een studie uitgevoerd door de SAMU social van Parijs en het Inserm dat aantoont 
dat 32% van de daklozen een zware psychiatrische problematiek heeft. In het algemeen wijzen de beschikbare 
gegevens van de Europese vakliteratuur in deze richting. Deze stellen vast dat daklozen meer psychiatrische 
stoornissen vertonen dan de normale bevolking. De meest voorkomende problemen (prevalentie van meer dan 
25%) zijn depressie, angststoornissen en verslaving of misbruik van middelen (alcohol of andere drugs). Meer 
dan een dakloze op vijf (21%) vertoont een persoonlijkheids- of gedragsstoornis. De prevalentie van psychotische 
stoornissen, zelf al komen deze maar in 12% van de gevallen voor, is bijzonder gezien de zeer lage prevalentie 
van deze stoornis in de normale bevolking (0,5 à 1%). Opmerkzaam is dat de psychiatrische co morbiditeit hoog 
is (70% lijden aan minimum twee aangetoonde psychiatrische aandoeningen) Volgens de bron van de studie 
zouden andere gegevens soms nog zorgwekkender zijn. Zo werden er in Barcelona 611 daklozen onderzocht en 
bleek dat 49,1% van deze doelgroep leed aan een mentale ziekte (Uribe et Alonso, 2009). 
61 Hier worden de antwoorden van het begeleidingsteam op de vraag naar erkende problematieken in acht 
genomen. 
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zeer hoge prevalentie (meer dan een persoon op drie). Voor de andere problematieken is de spreiding 

verschillend maar is de prevalentie hoger dan bij de gemiddelde bevolking62. 

 

2.3.2. Indicatoren van welzijn 

Mentale gezondheid wordt niet enkel geëvalueerd op basis van de aanwezigheid of afwezigheid van 

een diagnose gelinkt aan een psychiatrische stoornis uit het DSM-handboek (de DSM-V = Diagnostic 

and Statistical Manual of Mental Disorders). 

Twee andere indicatoren van welzijn werden eveneens weerhouden: 

- Zelfwaarde (Rosenberg, 1965) vragenlijst met 10 items, met 4 punten schaal (van 

« helemaal niet akkoord » tot « helemaal akkoord »); 

- Kwaliteit van leven (WHOQOL-Bref63): 26 items meten een score op 4 sub-schalen (fysiek, 

psychologisch, leefmilieu en sociale relaties), evenals een score op 2 unieke items die een 

meer algemene indicatie geven van kwaliteit van leven.  

 

a) Zelfwaarde 

De score (op een maximum van 40 punten) op deze schaal is niet hoog, en dit zowel binnen de EG (M 

= 29.69, SD = 6.14) als binnen de GCG (M = 28.78, SD = 5.90). 

 
b) Kwaliteit van leven 

De kwaliteit van leven is het laagst voor de DCG. Op de 6 vergelijkingen die werden uitgevoerd tussen 

de 3 groepen op basis van de 6 globale scores afkomstig van de antwoorden op de vragenlijst, zijn het 

de daklozen die een lagere kwaliteit hebben van leefmilieu dan de twee andere groepen64. Dit geldt 

ook voor de unieke score die de ervaren kwaliteit van leven meet en de sub-schaal die de fysieke 

gezondheid evalueert. Toch verschillen de daklozen enkel sterk van de bewoners van de GCG voor 

deze twee scores65. 

 

                                                           
62 Als men deze resultaten vergelijkt met de Belgische bevolking, volgens een enquête over mentale gezondheid 
die in 2008 werd uitgevoerd door het Observatorium voor de publieke gezondheid, zou 9% van de Belgische 
bevolking boven 15 jaar lijden aan symptomen die zouden kunnen wijzen op de aanwezigheid van een 
depressieve stoornis en 6% zou verklaren al een depressie te hebben gehad. Deze stoornissen slaan vooral op 
vrouwen, wat niet toegepast kan worden op onze populatie. Binnen ons project heeft een analyse per geslacht 
geen groot verschil getoond.  
Voor schizofrenie: van 0,3 tot 1% volgens de bronnen. 
Voor bipolariteit: 1% volgens de WHO.  
Voor angststoornissen: volgens de enquête over mentale gezondheid die in 2008 werd uitgevoerd door het 
Observatorium voor de publieke gezondheid, zou 6% van de bevolking lijden aan angststoornissen en 5% aan 
chronische angst (deze getallen kunnen niet opgeteld worden omdat de individuen die opgenomen zijn in de 
eerste categorie ook opgenomen zijn in de tweede).  
63  Deze vragenlijst werd ontwikkeld door de World Health Organisation. 
http://www.who.int/substance_abuse/research_tools/whoqolbref/en/. 
64 F (2, 166) = 12.59; p <.001. 
65 Respectievelijk: F (2, 185) = 6.42, p <.01; F (2,162) = 3.78, p <.05.  
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Figuur 26. Kwaliteit van leven per groep (M0) 

(gemiddelde scores op een schaal van 1 tot 5). 
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Koningin Mathilde ontmoet een bewoner van het Housing First project in Charleroi 
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3. GESCHIEDENIS DAKLOOSHEID 

In dit deel geven we een zicht op de dakloosheid geschiedenis van de EG en de twee controlegroepen. 

Dit doen we door weer te geven hoe lang ze gedurende hun hele leven dakloos waren, wat het 

afgelopen jaar/week hun hoofdverblijfplaats waren en van welke welzijns- en gezondheidsdiensten ze 

gebruik maakten.  

 

3.1. De week voor de intrede in de woning 

We beginnen met aan te geven (zie figuur 27) wat de woonsituatie van de EG en GCG in de week 

voordat ze in hun huidige woonst traden. Meer dan de helft van de EG (68%) ging rechtstreeks van 

effectief dakloos (leefde op straat en/of in de nachtopvang en/of in een kraakpand) naar woonst. Voor 

de GCG kwam iets meer dan de helft uit een opvangcentrum (51%). 

 

 EG GCG 

N % N % 

Op straat/ Nachtopvang/ kraakpand 28 68 26 40 

Opvangcentrum 6 15 33 51 

Ziekenhuis 2 5 1 2 

Instabiele huisvesting66 5 12 5 8 

Totaal 41 100 65 100 
Figuur 27. Verblijfplaats voor de EG en GCG in de week voor intrede in de woonst. 

 

 

3.2. Het afgelopen jaar  

We vroegen de drie groepen eveneens waar ze de afgelopen twaalf maanden verbleven. Voor de 

antwoord categorieën werd gebruik gemaakt van de ETHOS-typologie. Van de 39 EG bewoners 

waarvoor deze gegevens beschikbaar zijn, waren 28 personen een periode effectief dakloos in het 

afgelopen jaar, 6 kenden een verblijf in een opvangcentrum, 2 hadden een opname in een ziekenhuis 

voor een lichamelijk probleem, en 6 kenden een verblijf in psychiatrie.  

 

Het overzicht geeft eveneens een idee van hoe vaak iemand zijn verblijfsituatie veranderde in het 

afgelopen jaar. In tabel op de volgende pagina geven we weer hoe vaak de personen in de drie groepen 

van hoofdverblijfplaats veranderde. Aangezien we vroegen naar hoofdverblijfplaats per maand, is dit 

uiteraard een onderschatting van het aantal effectieve veranderingen. De verandering naar huidige 

woonst (voor EG en GCG) werd hierbij niet meegerekend. 

 

  

                                                           
66 In deze 9 situaties gaat het om tijdelijke opvang bij derden. 
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Aantal veranderingen in 
hoofdverblijfplaats 

EG 
(N=38) 

DCG 
(N=95) 

GCG 
(N=65) 

0 19 35 21 

1 7 12 19 

2 8 27 16 

3 1 13 7 

4 1 5 1 

5 1 2 1 

+5 1 1 0 

Figuur 28. Aantal veranderingen in hoofdverblijfplaats per maand gedurende het afgelopen jaar 

voor de drie groepen. 

 

We lichten de situatie van de EG wat nader toe. Het merendeel (19 personen) van de EG kende geen 

verandering in hoofdverblijfplaats in het jaar voordat ze in HF terecht konden. In deze groep waren 

het jaar voor HFB, 13 personen het hele jaar effectief dakloos en sliepen dus vooral op straat en/of in 

de nachtopvang. Drie personen in de EG verbleven het hele jaar in ontoereikende huisvesting (zoals 

een kraakpand), twee personen in instabiele huisvesting (bij vrienden, familie) en één iemand verbleef 

het hele jaar in een opvangcentrum voor langere duur. Zeven personen uit de EG kende één 

verandering in situatie en acht personen kenden twee veranderingen in hoofdverblijfplaats. Een 

iemand veranderde vijf keer van hoofdverblijfplaats. In figuur 29 geven we zijn traject van het 

afgelopen jaar weer.  

 
Figuur 29. Hoofdverblijfplaats van een participant uit de EG in het jaar voorafgaand aan HFB. 

 

We gingen ook na of en voor welke duur de personen in de drie groepen het afgelopen jaar gebruik 

maakten van enkele diensten voor daklozen, diensten in de gezondheidszorg en justitie en hoe vaak 

dit gebeurde. Figuur 30 geeft een overzicht van het aantal personen dat per groep minstens 1 maal in 

contact kwam met deze dienst in het afgelopen jaar. Bij de berekening van de percentages werd hier 

geen rekening gehouden met personen voor wie deze informatie ontbrak.  
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EG DCG GCG 

 N % N % N % 

nacht op straat 23 59 59 62 16 25 

nacht in nachtopvang 13 35 57 59 13 20 

opvangcentrum korte duur 5 14 19 20 25 38 

opvangcentrum lange duur 2 6 2 2 11 17 

verblijf in gevangenis 0 0 14 15 0 0 

nacht op commissariaat 0 0 17 18 1 2 

verblijf in ziekenhuis 5 14 28 30 7 11 

verblijf in psychiatrie 4 12 11 12 3 5 

In observatie voor psychiatrisch 
probleem 

1 3 2 2 0 0 

Verblijf in verslavingszorg 3 8 7 7 2 3 

Figuur 30. Aantal personen in de drie groepen die het afgelopen jaar minstens 1 maal gebruik maakte van de 
vermelde diensten in welzijns- en gezondheidszorg en justitie. 

 

 

Deze informatie werd verzameld via de vraag aan de deelnemers waar ze de laatste 365 nachten 

hebben gespendeerd (tellend vanaf vandaag = dag dat fiche 1 werd ingevuld). Maar het is belangrijk 

te weten dat deze fiche niet noodzakelijk werd ingevuld op de dag dat de persoon effectief in de 

woning is getreden:  

- Voor de EG werden de gegevens verzameld na gemiddeld 12,12 dagen in de woning (SD = 

29.46); 

- Voor de GCG werden de gegevens verzameld na gemiddeld 115 dagen in de woning (SD = 

124.26). 

 

Dit betekent dus dat wanneer de respondenten geantwoord hebben op de vraag over de laatste 365 

nachten, de deelnemers van de gehuisveste controlegroep gemiddeld al 115 dagen niet meer dakloos 

waren en dus een nacht op drie in de woning waren. Een eerste correctie die enkel de nachten buiten 

de huidige woning meerekent nuanceert ietwat de observaties gerapporteerd in figuur 31. 

 

Men kan dus vaststellen dat de deelnemers van de GCG 32% van hun nachten op straat/in 

nachtopvang/in een kraakpand hebben doorgebracht toen ze dakloos waren en niet 24% zoals blijkt 

uit figuur 31).  
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 Absoluut aantal nachten 
M(SD) 

EG DCG   GCG 

Op straat/ nachtopvang 216.42 
(150.50) 

248.61 
(124.97) 

86.26 
(106.01) 

Opvangcentrum (korte duur) 15.42 
(51.12) 

9.96 
(24.13) 

47.57 
(78.34) 

Opvangcentrum (lange duur) 15.83 
(68.59) 

1.74 
(15.52) 

31.06 
(82.66) 

Gevangenis 0 18.31 
(57.97) 

0 

Ziekenhuis 6.31 
(32.22) 

5.74 
(14.65) 

2.26 
(9.56) 

Verslavingszorg 12,16 
(45.94) 

6.09 
(27.63) 

1.85 
(11.71) 

Psychiatrie 10.09 
(34.70) 

5.04 
(24.49) 

3.23 
(16.01) 

Figuur 31. Gemiddelde van het absoluut aantal nachten in welzijns- en gezondheidsvoorzieningen gedurende 
het afgelopen jaar voor de drie groepen. 

 

De selectie van de volgende deelnemers voor de GCG zal hier rekening mee houden om dit gemiddelde 

te reduceren en maatregelen nemen om beter de beginsituatie weer te geven om het moment van de 

intrede in de woning (M0). 

 

 EG DCG GCG 

Straat/Nachtopvang 60% 68% 32% 

Opvangcentrum 4% 3% 19% 

Figuur 32. Percentage nachten die op straat/in nachtopvang/ in een kraakpand doorgebracht zijn 
gecorrigeerd voor de nachten die al in de huidige woning doorgebracht werden (Voor EG en  GCG) 
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3.3. Tijdens de hele levensloop 

We vroegen aan de EG evenals aan de controlegroepen hoe lang ze gedurende hun hele leven op straat 

en/of in de nachtopvang sliepen. De EG leefde gemiddeld 63.23 (SD = 63.09) maanden op straat en/of 

in de nachtopvang. Voor de DCG is dit 59.09 (SD = 70.14) maanden, voor de GCG is dit 19,36 (SD = 

31,06) maanden. Tabel X geeft een zicht op hoe deze verdeling is voor de drie groepen. 

 
 

       EG                DCG GCG 

N % N % N % 

< 1 maand 1 2 1  1 10 15 

1 maand – 3 maand 1 2 7 7 9 14 

3 maand – 6 maand 0 0 7 7 10 15 

6 maand – 11 maand 2 5 6 6 9 14 

1 jaar – 2 jaar 4 10 10 10 7 11 

2 jaar – 5 jaar 14 33 32 33 17 26 

5 jaar – 10 jaar 7 17 15 16 1 2 

> 10 jaar 6 14 17 18 2 3 

Ontbrekend/onbekend 7 17 1 1 0 0 

Totaal 42  96  65  

Figuur 33. Tijd die de personen in de drie groepen doorbrachten op straat en/of in nachtopvang 
gedurende hun hele leven. In aantal personen en percentage per groep. 
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4. SITUATIE WOONST 

 

In dit deel lichten we de woonsituatie toe van de EG en de GCG.  

 

In de tabel hieronder staat meer informatie over het type woonst en het type contract van beide 

groepen. In de HFB projecten werd 60% van de woningen verkregen via een sociale 

huisvestingsmaatschappij (SHM). Dit aantal is vooral veroorzaakt door het Gentse project (N= 18) dat 

uitsluitend werkt via de SHM. De twee ‘andere’ woningen doelen op het project van de 

Straatverplegers. Zij huisvesten twee oudere bewoners in een bejaardentehuis. Het merendeel van de 

gehuisveste controlegroep vond zijn woonst op de privé markt.  

 EG GCG 

N % N % 

Type woonmarkt     

Privé markt 8 20 32 49 

SHM 25 60 19 29 

SVK 6 15 14 22 

Ander 2 5 0 0 

     

Type woonst     

Studio 11 27 37 57 

Appartement 30 73 25 38 

Huis 0 0 3 5 

     

Type contract     

Lange duur (3- onbepaald) 34 83 49 80 

Korte duur (6 maand-2jaar) 7 17 10 16 

Onbekend/ontbrekend   2 3 

     

Duur contract     

6 maand 0 0 9 14 

1 jaar 11 27 36 55 

1,5 jaar 7 17 1 2 

3 jaar 3 7 7 11 

9 jaar 0 0 4 6 

Onbepaalde duur 18 44 0 0 

Onbekend/ontbrekend 2 5 8 12 

     

Huurcontract tussen     

Huurder en verhuurder 32 78 38 59 

Organisatie en verhuurder 9 22 26 41 

 

Figuur 34. Type woonst en type contract voor HF groep (N=41) en gehuisveste controle groep 
(N=65). 
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73% van de HF woningen zijn appartementen. De duur van de huurcontracten verschilt in de EG. Dit is 

hoofdzakelijk te wijten aan verschillen tussen de projecten. De 18 bewoners uit de Gentse EG hebben 

een contract van onbepaalde duur met de SHM. In Wallonië kregen 9 bewoners van de EG een contract 

van 1 jaar. Ook al betreft dit contracten van korte duur, deze zijn hernieuwbaar en kunnen voor de 

samenwerkingen met SHM en SVK overgaan in driejaarlijkse contracten.  

Voor 32 HF bewoners werd het huurcontract opgemaakt tussen de huurder en de verhuurder. Voor 9 

projecten is dit tussen de organisatie en de verhuurder. In Wallonië gaat dit vooral over contracten 

tussen de huurders en het SVK, en is het SVK een tussenpersoon met de verhuurder.  

 

Voor de EG staat in de tabel hieronder hun gemiddelde huurprijs en andere vaste kosten toegelicht. 

De bewoners hebben een inkomen van gemiddeld 864 € per maand. Dit gemiddelde ligt dus iets hoger 

dan het leefloon van een alleenstaande (817.36) dat 19 personen uit de EG ontvangen. Iemand heeft 

momenteel geen inkomen. Deze persoon heeft een partner die de huur betaalt. Zeven van de 42 

personen in de EG heeft een inkomen hoger dan 1000 euro per maand, met 1292 € als het hoogste 

inkomen. De huur van de woonst is gemiddeld 326.17 euro. Twee bewoners in Brussel betalen een 

hoge huurprijs. Dit zijn twee bewoners van het project van de Straatverplegers die in een rusthuis 

wonen. Als de hulpverleners de maandelijkse kosten van de HF bewoners samentellen (huur + 

maandelijkse lasten + afbetalen schulden + extra ) komen ze op 425.81 € per maand. Dit is 

waarschijnlijk eerder een overschatting aangezien in sommige fiche 1 informatie over extra kosten 

ontbrak.  

 

 

 M (SD) Min Max 

Inkomen per maand 864,02  
(208.96) 

0 1292 

Huurprijs per maand 326.17 
(194.12) 

0 1200 

Vaste kosten per maand (vb. elektriciteit, water,…) 70.42 
(51.16) 

0 215 

Bedrag over om van de leven 437.17 
(200.68) 

0 840 

Figuur 35. Overzicht inkomen HF groep per maand. 

 

De hulpverleners geven aan dat ze voor 83% van de bewoners uit de EG beroep kunnen doen op extra 

premies eenmaal ze in hun woonst treden. De meest voorkomende premie is de installatiepremie 

(voor 23 HF bewoners). 15HF kunnen beroep doen op hulp bij het betalen van hun energie factuur.  
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Voor Wallonië is dit de MEBAR premie, voor Vlaanderen is dit een energiepremie (via het Fonds voor 

de Reductie van de Globale Energiekost, FRGE). 10HF bewoners ontvangen een huursubsidie (ADEL in 

Wallonië). Tabel X licht toe dat 74% van de EG een huurwaarborg betaalde, in bijna de helft van de 

gevallen werd hiervoor beroep gedaan op het OCMW.  

 

 

 EG GCG 

N % N % 

Huurwaarborg betaald     

Ja 31 74 50 77 

Nee 2 5 11 17 

Onbekend/ontbrekend 9 21 4 6 

     

Huurwaarborg via     

Eigen middelen 12 29 26 40 

OCMW 20 48 8 12 

Ontbrekend/onbekend 9 21 31 48 

 

Figuur 36. Frequentie en oorsprong huurwaarborg voor experimentele groep en gehuisveste controlegroep. 
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Een bewoner begeleid door de Straatverplegers  

 

  



HOUSING FIRST BELGIUM – de opstart van een experiment 

 

128 
 

5. TOE-EIGENING VAN DE WONING IN HET HFB PROJECT 

 

Hoe voelen de nieuwe HFB-huurders zich in hun nieuwe woonst? En hoe ervaart het HFB-team dit?  

 

5.1. Het standpunt van het begeleidingsteam  

Het leven in de woning 

Hoewel de HFB-huurders nog maar recent in hun woonst trokken, lijkt het dat ze al snel de juiste 

gedragingen hebben aangenomen. Volgens de sociaal werkers verblijven de HFB-bewoners per dag 

gemiddeld 14 uur in hun woning67; gebruiken ze op een correcte manier de woonruimtes; slapen ze 

er de meeste nachten; onderhouden ze hun woning; bereiden ze er maaltijden en gebruiken ze de 

woning als woonruimte en voor vrijetijdsbesteding. Gasten ontvangen en de woning decoreren 

gebeurt minder vaak (zie figuur 37 hieronder). Hoe meer tijd de huurder dagelijks spendeert in zijn 

woning, hoe beter hij zich deze toe-eigent68. 

 

Verder blijkt dat hoe langer de persoon in zijn woning woont, hoe meer tijd hij er dagelijks vertoeft69. 

Deze observatie zal pas echt betekenisvol worden op basis van de longitudinale metingen die 

uitgevoerd zullen worden in M6 en M1270.  

  

                                                           
67 SD = 5,29 
68 Er wordt een positieve correlatie geobserveerd tussen het aantal uren doorgebracht in de woning per dag en 
alle toe-eigeningsindicatoren opgenomen in figuur  37. Een uitzondering daarop is de frequentie van de bezoeken 
aan huis (correlatie coëfficiënt van .36 tot .66; p < .05). Deze observaties moeten opnieuw getest worden 
wanneer de steekproef volledig is. 
69 correlatie tussen de twee variabelen: r = .40 (p < .05). 
70 Opmerking: dit resultaat werd berekend op basis van de variabele termijn tussen de intrede in de woning en 
het invullen van fiche 2. We kunnen dus nog geen conclusies trekken over de mogelijke impact van de duur van 
het verblijf in de woning op eenzelfde persoon.  
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 Nooit Zelden Vaak Altijd Totaal 

Hij gebruikt op een correcte manier 
de ruimtes en functies van de 
woning 

0 6 14 15 35 

Hij slaapt en brengt de nacht door in 
zijn woning  

1 1 9 24 35 

Hij onderhoudt zijn woning 1 9 15 9 34 

Hij bereidt maaltijden in zijn woning 7 8 18 1 34 

Hij gebruikt de woning als 
woonruimte en voor 
vrijetijdsbesteding 

3 7 19 6 35 

Hij investeert zelf in zijn woning 
(decoratie, aankoop 
benodigdheden) 

3 16 9 7 35 

Hij ontvangt bezoek in zijn woning 4 23 6 1 34 

Als hij bezoek ontvangt organiseert 
hij dit op een positieve manier 

1 9 12 6 28 

 20 69 102 69  

Figuur 37. Perceptie van de HFB-teams over hoe vaak de HFB-huurder bepaalde acties onderneemt in zijn 
woning. 

 

Huurder zijn 

Samenwonen in een gebouw met andere mensen lijkt niet vanzelfsprekend. Van de 37 huurders voor 

wie het begeleidingsteam fiche 2 invulde hadden zeven personen een conflict met de buren en drie 

zowel met de buren als met de eigenaar. Deze conflicten ontstaan voornamelijk door 

« geluidsoverlast » en in mindere mate door « materiele schade », « problematische bezoeken » of 

« gewelddadig gedrag ».  

Wie het conflict ook initieerde is niet gemakkelijk te achterhalen door het begeleidingsteam. Toch 

merken we dat het vaak lukt om problemen op te lossen. Dit gebeurt door de persoon zelf, door een 

lid van het team of door een derde. De politie werd tot nu toe nog maar drie keer gebeld voor een 

interventie.  

Slechts voor vier HFB-bewoners werd op een gegeven moment de huur niet betaald. Dit probleem 

werd telkens snel opgelost door het begeleidingsteam. Het zijn eerder de vaste kosten die niet 

betaald worden, maar enkel voor een klein aantal mensen (7/37) en ook dit werd snel opgelost. 

Mogelijks is het niet eenvoudig om alle woonkosten te dekken met zo’n lage inkomens.  

43% van de HFB-bewoners spenderen meer dan 30% van hun inkomen aan de betaling van de huur. 

Voor de helft van de bewoners blijft er na het betalen van de huur minder dan 540 € over.  
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5.2. Het standpunt van de huurder 

 

Tevredenheid met de woning 

De HFB-bewoners zijn tevreden met hun nieuwe woning (wat betreft de grootte van de woning, de 

ligging van de woning, de huurprijs, de duur van het huurcontract en het contact met de buren).  

Nochtans zegt een huurder op drie 71 niet tevreden te zijn over de huurprijs, de veiligheid van de 

buurt en de inrichting van hun woning.  

Wat betreft dit laatste punt werden de begeleidingsteams geconfronteerd met een groot obstakel: 

Het is niet gemakkelijk snel een woning in te richten en aan te kleden met zeer beperkte financiële 

middelen. Niet enkel het aankopen van meubels maar ook het transport en de mogelijke stockage 

ervan vormen een probleem.  

 

Organisatie van het leven in de woning 

Hoewel de huurders nog maar sinds kort gehuisvest zijn, lijken ze hun dagelijks leven er al goed te 

organiseren. De meesten verklaren er maaltijden te bereiden en hun woning te onderhouden. 

Momenteel nodigen nog weinigen vrienden uit in hun woning.  

 

Dezelfde vragen (gelinkt aan de tevredenheid en de organisatie van de woning) werden gesteld aan 

de GCG.  

In dit stadium van de opname van deelnemers in de twee groepen is er nog geen beduidend 

statistisch verschil ontdekt voor deze variabelen tussen de twee groepen huurders (er werden 17 

vragen gesteld).  

 

Vertrouwen in eigen kunnen maar angst voor de toekomst  

Zelf al voelen ze zich capabel hun woning te behouden (91.6% van de 32 personen die op deze vraag 

antwoordden) hebben de meesten HFB-bewoners schrik hun woning te verliezen (53%). 

Momenteel is slechts 53% van mening dat mensen hun anders bekijken nu ze een woning hebben.  

 

 

  

                                                           
71 Wetende dat enkel een dertigtal huurders (op een steekproefvan 42 mensen) gaf een antwoord op deze 
vragen.  
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6. DE WOONBEGELEIDING 

De HFB teams onderhouden contacten met de HFB-bewoners via telefoon en GSM (gemiddeld 

tweemaal per week via oproepen en sms’en). Zo organiseren ze onder andere: de thuisbezoeken (dit 

gebeurt gemiddeld eenmaal per week), de begeleidingen voor contacten bij externe diensten 

(gemiddeld een keer op de twee weken), een activiteit gelinkt aan de woning (zoals een boodschap, 

wat minder dan eenmaal per maand gebeurt). De huurders worden ook om de drie weken op het 

bureau van het team ontvangen.  

 

Bepaalde personen hebben waarschijnlijk meer dan anderen nood aan een intensieve begeleiding. In 

dit stadium, gezien de beperkte samenstelling van het team, kunnen we deze niet verdelen in 

subgroepen. Deze overeenkomst tussen de noden van de bewoner en het aanbod van de begeleiding 

(en de evolutie ervan in de tijd) zal geanalyseerd worden wanneer de staal volledig is.  

 

 
Een bewoner begeleid door de Straatverplegers 
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6.1. De kwaliteit van de begeleidingsrelatie 

 

Standpunt van de teams 

Aan het begin van dit experiment achten de zes HFB-teams dat de begeleiding die ze bieden in het 

algemeen een positief effect heeft op de bewoners (gemiddelde score van 7,35 op een schaal van 0 

tot 10; SD = 1,27).  

Maar, volgens de HFB-teams heeft de begeleiding niet noodzakelijk tot gevolg dat de huurder zich 

« sterker voelt ». (M = 2,78; SD = 0,67)72. Het evaluatieteam zal aan de hand van de indicatoren die 

gelinkt zijn aan het zelfvertrouwen moeten nagaan of de begeleiding van de HFB teams op dat vlak 

een positief effect kan hebben op lange termijn.  

 
 

Standpunt van de huurders 

Over het algemeen evalueren de HFB-bewoners de begeleiding van het team als positief (gemiddelde 

score van 7,33 op een schaal van 0 tot 10; SD = 2,26). De standaarddeviatie toont dat bepaalde 

huurders meer tevreden zijn dan anderen. Dit zal verder geanalyseerd worden (samenstelling van 

subgroepen) indien deze nog geobserveerd wordt wanneer de steekproef volledig is.  

De meeste HFB-bewoners (58%) willen liefst tenminste een keer per week begeleid worden door het 

HFB-team. Maar weinigen kunnen inschatten hoelang ze deze begeleiding nodig zullen hebben.  

De basis voor een positieve relatie gelegd tussen de HFB-teams en de HFB-huurders lijkt gelegd. De 

huurder apprecieert het contact met de sociaal werker en benadrukt volgende positieve aspecten73: 

- De sociaal werker is gemakkelijk bereikbaar; 

- De HFB-bewoner voelt zich gewaardeerd door de sociaal werker; 

- De sociaal werker legt de dingen op een begrijpelijke manier uit; 

- De HFB-bewoner heeft vertrouwen in de vaardigheden van de sociaal werker om hem te 

helpen; 

Momenteel vinden de HFB-bewoners nog niet dat de sociaal werker hem helpt om te geloven in zijn 

eigen kunnen (M = 2,93, SD = 1,12). 

Maar zoals eerder vermeld gaat het hier om de eerste resultaten van een nog onvolledige 

steekproef.  

 

 

  

                                                           
72 We bevragen verschillende aspecten over hoe de sociaal werker de relatie met de HFB-huurder percipieert op 
een 4-punten schaal : « 1 = helemaal niet, 2 = niet echt, 3 = eerder wel, 4 = helemaal ». 
73 Verschillende aspecten van de relatie werden voorgesteld aan de huurder ter evaluatie, op een schaal van 1 
tot 4 punten: « 1 = helemaal niet akkoord, 2 = eerder niet akkoord, 3 = eerder akkoord, 4 = helemaal akkoord »; 
hier werden de elementen met een gemiddelde score boven 3,5/4 opgenomen. 
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6.2. De uitgesproken noden van de deelnemers 

Een manier om de noden te evalueren is ’Outcome Star’. Zoals we al beschreven in het 

methodologisch hoofdstuk groepeert dit instrument tien levensdomeinen. Voor elk domein kan de 

respondent ofwel nood hebben aan hulp ofwel juist voelen dat hij alles zelf onder controle heeft. Hij 

kan deze nood nuanceren d.m.v. een score tussen 1 en 10. Hoe meer de score verder verwijderd is 

van 0 op deze schaal, hoe meer de persoon aanvoelt dit zelfstandig te kunnen aanpakken.  

 

 

Figuur 38. De tien domeinen van de Outcome Star.  

Outcomes Star © London Housing Foundation en Triangle Consulting 
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De scores worden verdeeld in vijf lagen die verschillende niveaus van autonomie voorstellen:  

 1-2: probleem niet onder ogen zien of geen hulp willen aanvaarden; 

 3-4: hulp aannemen en hopen dat iemand anders het kan oplossen; 

 5-6: geloven zelf dingen te kunnen veranderen, zelf dingen doen maar ook nog hulp van 

anderen aanvaarden; 

 7-8: leren hoe dingen gedaan kunnen worden, met vallen en opstaan, ondersteuning van het 

team bij dit proces; 

 9-10: zelfstandig de dingen aanpakken, geen hulp meer nodig van het team. 

De eerste observaties tonen (zie figuur 39 hieronder) dat de HFB-bewoner over het algemeen bewust 

is van de moeilijkheden (stadium 5-6) en dat hij hulp aanvaardt in de tien voorgestelde domeinen. En 

dit, meer bepaald in de domeinen gezondheid (fysiek en mentaal), sociale contacten, motivatie en 

zelf verantwoordelijkheid nemen en zinvol gebruik van tijd.  

Het algemene profiel van de HFB-bewoners toont dat zij voor vijf van de tien domeinen  zichzelf  

minder autonoom zien dan de huurders van de GCG:  motivatie, sociaal netwerk, middelengebruik, 

en gezondheid (fysiek en mentaal)74. 

                                                           
74  Andere trends werden geobserveerd maar zijn niet veelzeggend op statistisch vlak (ps > .05). Deze 
vergelijkingen moeten opnieuw uitgevoerd worden wanneer de staal volledig is.  
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Figuur 39. Vergelijking van de autonomieniveaus zoals ervaren door de HFB-huurders, de HFB-teams en de 

GCG op de tien Outcome Star domeinen (M0). 

Dezelfde vragen werden gesteld aan de begeleidingsteams. Zoals blijkt uit het figuur hierboven 

achten de sociaal werkers voor een aantal domeinen dat de huurders meer hulp nodig hebben dan 

wat zij zelf denken. De statistische analyses tonen dat dit perceptieverschil gaat over volgende 

domeinen: zelfzorg en huishoudvaardigheden, geldbeheer en persoonlijke administratie en 

emotionele en geestelijke gezondheid75.  

 

                                                           
75 Zelfzorg en huishoudvaardigheden (HFB-bewoners: M = 7,07; SD = 2,39; team: M = 5,71; SD = 2,44; t (62) = 
2,23); geldbeheer en persoonlijke administratie (HFB-bewoners: M = 6,24; SD = 2,60; team: M = 4,67; SD = 2,54; 
t (63) = 2,46); emotionele en geestelijke gezondheid (HFB-bewoners: M = 5,69; SD = 2,66; team: M = 4,38; SD = 
2,13; t (61) = 2,17), zinvol gebruik van tijd (HFB-bewoners: M = 5,86; SD = 2,70; team: M = 4,39; SD = 2,22; t (63) 
= 2,42).  
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6.3. De antwoorden op de noden  

We legden de respondenten eveneens een lijst voor met 16 domeinen waarop mensen mogelijks 

hulp willen76. Meer dan 50% van de HFB-bewoners wenst hulp met (in volgorde): 

- Juridische en administratieve begeleiding, 

- Opknappen en inrichten van de woning, 

- Financiën, 

- Gezondheid (fysiek en mentaal), 

- Het gebit. 

 

Over het algemeen worden de noden beantwoord. 

In dit stadium van het experiment verklaart de huurder echter niet altijd hulp te krijgen in de 

gewenste domeinen. Dit is vooral het geval op het vlak van gezondheid.  

Men kan zich gemakkelijk inbeelden dat de prioriteit in deze eerste weken in de woning niet 

noodzakelijk wordt gezet op de gezondheid. Zoals we hiervoor al meldden verklaren een aantal 

huurders met gezondheidsproblemen (meer bepaald mentale gezondheidsproblemen) dat ze een 

behandeling voorgeschreven kregen maar deze niet altijd volgen. Men zou dus beter moeten nagaan 

wat de huurder bedoelt wanneer hij verklaart geen hulp te krijgen. Het is niet onmogelijk dat hij hulp 

krijgt (contact met een dokter, voorschrift van een behandeling) maar dat deze hem niet bevalt. (non 

compliance). 

 

 

Figuur 40.Vergelijking tussen de gewenste hulp en de verkregen hulp, voor elk van de drie groepen 

respondenten, in de acht belangrijkste domeinen (in percentage). 

                                                           
76 Deze vragen zijn gebaseerd op de vragenlijst van het HF project in Amsterdam (Wewerinke, Al Shamma 
& Wolf, 2013) 
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Op heden, bij de afronding van dit rapport, kregen 54 (meestal langdurige) dakloze personen met 

problematieken op het vlak van fysieke en/of mentale gezondheid toegang tot een duurzame 

woning. Deze mensen worden intensief begeleid door een van de 6 begeleidingsteams die 

deelnemen aan het HFB project. Ze nemen op hetzelfde moment ook deel aan een evaluatieproces: 

om de 6 maanden ontmoeten ze een van de 3 evaluatoren die hun stabiliteit en herstel opvolgen.  

Ondertussen zijn deze personen huurder van hun woning, ze tekenden een huurovereenkomst, 

betalen huur, zijn verantwoordelijk voor het beheer van deze nieuwe ruimte en zijn ze deze aan het 

toe-eigenen; met andere woorden: ze wonen er. Elke week integreren we nieuwe dakloze personen 

in het project om de vooropgestelde quota van het project (100 gehuisveste en begeleide personen) 

te bereiken.  

In dit rapport kreeg u een beschrijving van de context van de implementatie van dit project op 6 

specifieke terreinen. Daarna werd de methodologie voorgesteld die gedurende twee jaar zal gevolgd 

worden door het evaluatieteam evenals de verschillende efficiëntie- en effectiviteitsindicatoren die 

bestudeerd worden. De evaluatie is lopende (de inclusie van de deelnemers van de twee 

controlegroepen is bijna afgerond – meer dan 85% van de quota is bereikt) en de evaluatoren 

onderhouden contacten met internationale experten (namelijk met de onderzoeksteams van de 

Franse en de Canadese experimenten en met de grondlegger van het Pathways to Housing model, 

Sam Tsemberis). Elk van de personen van de drie groepen van het experiment heeft een eerste 

gesprek gehad met een van de evaluatoren. Deze eerste meting (Maand 0) zal als referentie dienen 

voor de vergelijking met de twee andere metingmomenten (na 6 maanden en na 12 maanden). De 

evolutie van het « evaluatie » luik is rechtstreeks afhankelijk van het werk van de begeleidingsteams 

(hoe snel ze zich kunnen organiseren en mensen kunnen huisvesten).  

Momenteel worden er kwalitatieve tools ontwikkeld (namelijk focusgroepen met de 

begeleidingsteams en diepte interviews met de deelnemers). Het economisch model (kostenanalyse) 

wordt ontwikkeld in samenwerking met externe partners: onderzoekers economie van de 

universiteit van Luik. 

De lezer heeft ook een overzicht gekregen van de analyses (aan de hand van de beschrijving van de 

eerste observaties) die verder zullen uitgewerkt worden tijdens de volgende metingmomenten.   
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Uit de tot hiertoe verzamelde gegevens onthouden we de volgende elementen: 

1. Beëindiging (langdurige) dakloosheid dankzij Housing First 

̶ De bewoners die worden opgevolgd door de begeleidingsteams waren langdurig dakloos (ze 

leefden gemiddeld 5 jaar van hun leven op straat); 

̶ 68% van hen sliep op straat of in de nachtopvang vooraleer ze toegang kregen tot huisvesting 

dankzij dit project; 

̶ Maar 51% van de personen van de gehuisveste controlegroep komen uit opvangcentra. Het 

traject voor de toegang tot een woning is dus verschillend. Men vindt hier dus de illustratie 

van de twee verschillende modellen die uitvoerig besproken werden in dit rapport: het ene 

model die een onmiddellijke overgang van de straat tot een woning aanbeveelt (Housing 

First), en het andere model met eerst een aantal voorafgaande stappen.  

 

2. De fragiele gezondheidstoestand van de HFB bewoners en het niet opvolgen van een 

behandeling 

̶ Minstens 40% van de personen die opgevolgd worden door de begeleidingsteams heeft een 

geestelijke gezondheidsproblematiek, 50% heeft een verslavingsproblematiek en 30% heeft 

een dubbele diagnose (de twee problematieken samen);  

̶ Minstens 50% heeft een acute of chronische fysieke die een behandeling vraagt;  

̶ Wat de gezondheidsproblematiek ook is, minder dan een derde van de deelnemers heeft een 

behandeling voorgeschreven gekregen. En binnen de groep personen die wel een 

behandeling kregen van een dokter, verklaart slechts 1 persoon op 10 deze behandeling de 

volgen.  

 

3. De intrede in een woning vergemakkelijkt het verkrijgen van een inkomen  

̶ 18% van de personen binnen de controlegroep daklozen heeft geen inkomen terwijl deze 

mensen heel waarschijnlijk recht hebben op een leefloon indien ze stappen zouden 

ondernemen op administratief vlak; 

̶ Alle gehuisveste personen beschikken over een inkomen wat hen in staat stelt huur te 

betalen.  

 

4. De HFB bewoners lijken in staat zich snel de woning toe te eigenen. 

̶ Zelfs al wonen ze nog maar pas in hun woning na een lange tijd op straat (gemiddeld 5 jaar) 

toch gebruiken de meesten, al na enkele weken, hun woning op de juiste manier (ze slapen 

in bed, koken, onderhouden de woning…). 

̶ Maar: het inrichten van de woning inrichten en het ontvangen van vrienden gebeurt minder 

vaak bij het begin van het leven in de woning.  

 

5. De HFB bewoners achten hulp nodig te hebben op veel vlakken 

̶ Ze zijn zich bewust van de moeilijkheden die ze ondervinden en dit vooral op het vlak van 

sociale relaties, verslavingen, gezondheid, beheer van geld en tijdsbesteding; 

̶ Ze wensen het team minimum eenmaal per week te zien;  

̶ De begeleidingsteams zijn van mening dat de bewoners hun moeilijkheden onderschatten en 

nog meer nood hebben aan begeleiding dan wat ze zelf denken.  
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Op basis van deze eerste observaties worden de oorspronkelijke hypotheses behouden. Men kan, 

onder andere, het volgende verwachten:  

 Een behoud van de woning (iedereen werkt daaraan, er wordt ook bemiddeld met de 

eigenaars indien nodig); 

 Een stabilisatie van de (fysieke en geestelijke) gezondheidstoestand, namelijk door het 

verkrijgen van een behandeling en het beter naleven van voorgeschreven behandelingen 

dan wat er geobserveerd werd in M0; 

 Een positieve evolutie van de zelfwaarde en van de kwaliteit van leven in vergelijking met 

M0; 

 Het begin van een dynamiek van sociale integratie door het vaker beroep te doen op 

algemene sociale diensten (die niet enkel bestemd zijn voor daklozen), door een 

verandering van het sociale netwerk, het zelfstandig worden in verschillende 

levensdomeinen, het opstarten van vrijetijdsbestedingen, het begin van een dynamiek van 

socio-professionele integratie aangepast aan de middelen van de persoon (inclusief 

opleidingen en vrijwilligerswerk). Gezien de kwetsbaarheid van de doelgroep, moeten 

verwachtingen op het vlak van werk realistisch zijn.  

 

Het experiment is nog niet halfweg, dus is het opletten geblazen om voorbarige conclusies te 

trekken. De operationalisering van het experiment bracht al een aantal observaties naar voren die de 

voorwaarden voor de implementatie van de Housing First geïnspireerde praktijken aan het licht 

brengen. Hierop zal gelet moeten worden tijdens de opmaak van het eindrapport. Het gaat hier 

voornamelijk om observaties gelinkt aan de begeleiding en aan de toegang tot huisvesting.  

1. De Begeleiding 

 

De 6 praktijken op het terrein werden opgebouwd volgens de lokale context en expertises van de 

dragende partijen. De projecten wierven bekwame medewerkers aan voor de samenstelling van 

een nieuw team of om het vervolledigen van een bestaand team: psychologen, verplegers, 

opvoeders, maatschappelijk werkers, “capteur de logement”, wooncoach… 

De middelen toegewezen door de Nationale Loterij maakten de aanwerving van ongeveer 2 VTE 

per project mogelijk (11 VTE in totaal).  

De teams werken aan de opbouw van nieuwe praktijken, integreren het project in een netwerk 

van lokale partners en doen aan “multitasking” vooraleer ze zelf met woonbegeleiding kunnen 

beginnen:  

̶ Bewoonbare woningen vinden aan toegankelijke huurprijzen;  

̶ Kandidaat-huurders ontmoeten die voorgesteld worden door de partners op het terrein; 

̶ Het administratief dossier beheren om een inkomen (al dan niet een uitkering) te verkrijgen  

(zodat de huurder zijn huur kan betalen); 

̶ De noden van de bewoners afstemmen op de beschikbare woningen;  

̶ Zorg dragen voor de aanvragen en motivatie van de kandidaat-huurders (sommigen hebben 

een dubbel gevoel en het wachten op een beschikbare woning is kan een effect hebben op 

hun motivatie);   

̶ Het helpen bij de inrichting (meubels vinden, stockeren, verhuizen…); 

̶ De plaatsbeschrijving opmaken;  

̶ Het helpen met de samenstelling van de huurwaarborg;  
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̶ …. 

Eens de persoon in de woning vertoeft, moet er nog veel tijd gespendeerd worden aan het 

administratief dossier.  

  

Deze observaties leiden tot de volgende vragen: 

 Wat zijn de limieten van de interventie van een woonbegeleidingsteam binnen een praktijk van 

het Housing First type? 

 Hoe worden de aspecten gelinkt aan de woning het best beheerd? (zoeken van een woning, 

contacten met de eigenaar, zoeken van meubels, verhuis, conflicthantering…) Wie is het meest 

geschikt om deze aspecten te beheren?   

 Men spreekt van een multidisciplinair team… welke zijn de beroepen die deel zouden moeten 

uitmaken van het team? Moet men ervaringsdeskundigen integreren zoals bijvoorbeeld in 

Frankrijk en Nederland wordt gedaan? Indien ja, hoe? Moet een psychiater deel uitmaken van het 

team? Moet hij de therapeutische opvolging verzorgen of moet er beroep gedaan worden op de 

bestaande gezondheidssector?  

 Wat zijn de minimum vereiste menselijke en financiële middelen om een kwalitatieve begeleiding 

te kunnen verzekeren zonder teams overmatig onder druk te zetten? 

 Men spreekt van een innovatieve praktijk, van een paradigma verandering, van verstoorde 

gewoontes… Hoe moet men teams samenstellen en voorbereiden? Hoe kan men deze praktijken 

integreren in een sector die al actief is op dit vlak? 

 Andere diensten en instellingen bieden al woonbegeleiding aan. Hoe kan er beter en efficiënter 

gewerkt worden binnen dit netwerk? Hoe passen alle actoren van de sector binnen het Housing 

First perspectief?  

 Vanaf wanneer kan men spreken van een praktijk die geïnspireerd is door het Housing First model? 

Wat zijn de fundamentele aspecten en wat zijn de nodige aanpassingen die niet te ver staan van 

de oorspronkelijke filosofie?  

 Met welke doelgroep moet men werken? Hoe verloopt een ideaal? Op basis van welke criteria? 
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2.  Toegang tot huisvesting 

 

Het opzet van dit type project impliceert de beschikbaarheid van bewoonbare woningen aan 

bescheiden huurprijzen. Het is onmogelijk Housing First projecten te overwegen indien de 

toegang tot huisvesting niet wordt vergemakkelijkt.  

Zoals reeds vermeld, hebben begeleidingsteams als missie het vinden van een woning vooraleer 

er aan woonbegeleiding kan worden gedaan. Buiten de vraag of dit al dan niet de taak moet zijn 

van maatschappelijk werkers, is dit geen gemakkelijke opdracht. De sociale en private 

huurmarkt en de beschikbare middelen van de dragende partijen van het project worden 

overwogen. Eerder in dit rapport vermeldden we hoe sommigen nieuwe functies inrichtten zoals 

de « capteurs logement » (zie projecten van Charleroi en Luik), anderen steunen op bestaande 

overeenkomsten tussen de sociale huisvestingsmaatschappijen en het OCMW (in Gent). Alle 

dragende partijen van het project doen aan prospectie, negotiëren, zoeken cofinancieringen en 

steunmaatregelen die de toegang tot huisvesting kunnen vergemakkelijken. In Wallonië 

aanvaarde de regering recentelijk dat sociale huisvestingsmaatschappijen mogen afwijken van 

de toewijzingsregels om woningen te kunnen toekennen aan het HFB project.  

 

De moeilijke toegang tot huisvesting is een van de belangrijkste redenen voor de het trage 

verloop van de inclusie van personen in dit project.  

 

Deze observaties leiden tot de volgende vragen: 

 Hoe kan voor deze specifieke doelgroep de toegang tot huisvesting vergemakkelijkt worden?  

 Hoe kan het huisvestingsbeleid beter afgestemd worden op kwesties gelinkt aan dakloosheid? (en, 

algemener, hoe de praktijken van de sectoren van gezondheid, welzijn, sociale en culturele 

participatie, armoedebestrijding en huisvesting… openbreken?) 

 Moet er, gezien de tijd die nodig is voor het vinden van woningen en het op orde stellen van de 

administratie, een voorbereidings- of wachttijd voorzien worden? Doen we nog altijd aan Housing 

First indien er geen onmiddellijke toegang is tot woonst?  

 De installatiepremie is maar eenmalig beschikbaar en de aanvraag kan een zekere tijd in beslag 

nemen… Dus, hoe kunnen de verhuis en de inrichting het best gefaciliteerd worden? 
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Na slechts een paar maanden sinds de start van het project is motiverend te constateren wat het 

opzet van een dergelijk project met zich mee brengt. De term Housing First wordt overal vernoemd. 

Dikwijls wordt deze voorgesteld als een mirakel-oplossing in de strijd tegen dak –en thuisloosheid en 

soms wordt er enigszins getwijfeld aan deze methode, maar vaak slaagt dit op praktijken die niet per 

se onder de Housing First methodologie vallen.  

 

Met Housing First Belgium krijgt het concept officieel een plaats in de strijd tegen dak- en 

thuisloosheid. Het gaat hier om een eerste stap, een onrechtstreeks resultaat van het HFB project, 

die tot de ontwikkeling van voorwaarden voor de uitbreiding van door Housing First geïnspireerde 

praktijken zou kunnen leiden. De gegevens die geproduceerd worden door het experiment zullen het 

mogelijk maken verder na te denken en dienen als een fundering voor de reflecties en het beleid van 

de actoren van het veld. 

 

Om de draagkracht van deze aanbevelingen te versterken doen onze contacten met partners die 

soortgelijke experimenten uitproberen in hun eigen land (meer bepaald in Frankrijk en in Canada) 

ons nieuwe ontwikkelingen overwegen. 

 

Hoewel de totale duur van het Belgisch experiment 2 jaar is zullen we het effect van de intrede in de 

woning en de begeleiding maar voor een jaar kunnen meten (men moet inderdaad de nodige tijd 

aftrekken voor de operationalisering aan het begin van het project en voor de analyse en de redactie 

aan het einde van het project). We stellen als hypothese dat de woonbegeleiding een positieve, 

significante en waarneembare impact zal hebben. Maar gezien het bijzonder complex en fragiel 

profiel van onze doelgroep en de resultaten van longitudinale studies in verschillende landen (en dus 

de studies in Frankrijk en in Canada) zou het niet verwonderlijk zijn dat de meest veelzeggende 

resultaten sterker tevoorschijn komen eens de nodige aanpassing en stabilisatie in de woning achter 

te rug zijn. Ideaal gezien zou de longitudinale opvolging van de deelnemers dus langer duren.  

Verder is het belangrijk te melden dat de praktijken op de 6 implementatiesites van het project niet 

gestandaardiseerd zijn. Het was inderdaad de bedoeling van de dragende partijen van het project de 

verantwoordelijkheid voor de concrete operationalisering toe te vertrouwen aan de actoren op het 

terrein. Hieronder valt dus ook de uitvoering van woonbegeleiding. De evaluatoren trachten dus te 

beschrijven wat alle partijen verstaan en ondernemen onder de noemer “woonbegeleiding”. Dit is 

heel belangrijk gezien de praktische aanbevelingen die verwacht worden aan het einde van het HFB 

project.  

Hoewel de teams in Québec een specifieke opleiding kregen om een soort woonbegeleiding te 

verzekeren die rechtstreeks geïnspireerd is door het Housing First model, waren de ondernomen 

acties evenmin gestandaardiseerd. Onderzoekers hebben dus gewerkt aan het aantonen van de 

consensus van de praktijken van de professionals. Op basis van sessies van participerende observatie 

en regelmatige bijeenkomsten van experten om consensus te bekomen, identificeerde het team 25 

interventieprincipes die beschouwd kunnen worden als typische reacties gedeeld door alle actoren 

op het terrein.77. 

                                                           
77 http://cremis.ayudo.ca/sites/default/files/rapports-de-recherche/recits-de-pratique-et-concensus-d-experts-
projet-chez-soi-hurtubise-2013.pdf 
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Deze denkpiste lijkt ons van cruciaal belang voor het verspreiden van op Housing First geïnspireerde 

praktijken in de Belgische strijd tegen dak- en thuisloosheid.  

Buiten de professionals die betrokken zijn in het HFB project zou er een representatief panel van 

actoren van de sector kunnen deelnemen. In de 3 regio’s zouden deze rondetafelbesprekingen 

« voor consensus » uitwisselingsmomenten zijn over een innovatief concept en bijdragen tot de 

expansie van dit concept en vooral leiden tot de verrijking van de aanbevelingen die een 

daadwerkelijke pragmatische impact zouden hebben op het werk van de vele teams die wensen een 

intensieve en multidisciplinaire woonbegeleiding te ontwikkelen.  
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