
 





Deel 1: 

« THUISLOOS IN BRUSSEL » 

EEN PARTICIPATIEVE BENADERING 
 

Voor meer informatie: 

Annette PERDAENS – 02/552 01 55 – aperdaens@ccc.irisnet.be 

 

Dit deel is het resultaat van het participatief proces zoals voorzien in de ordonnantie van 20 juli 2006 

betreffende het opstellen van het Brussels armoederapport. Het is de bedoeling om zowel de 

mensen die actief zijn in de thuislozenzorg als de thuislozen zelf aan het woord te laten. 

Dit deel is een weergave van de 41 groepsgesprekken. Deze gesprekken gingen over de levensloop 

van thuislozen, de organisatie van hun dagelijks leven, hun behoeften en hun moeilijkheden om 

opnieuw in de samenleving te integreren.  

 

1. Extreme armoede: geen “thuis” hebben 
 

Op straat leven of zonder dak boven het hoofd, is het meest zichtbare aspect van armoede, maar 

tevens slechts het topje van de ijsberg.  

Wanneer we mensen vragen stelden over hun verleden, ging het vaak over een “slechte start”: 

onstabiele situaties, soms ingewikkelde gezinssituaties, een opeenstapeling van moeilijkheden, 

breuken, verstoting en verlating, leven in een instelling, ontbering, schulden, geweld, mentale 

problemen, alcoholisme, administratieve problemen, huisvestingsmoeilijkheden en soms 

uithuiszettingen, een leven zonder toekomstperspectief. De situaties waarin thuislozen 

terechtkomen, worden vaak van generatie op generatie doorgegeven. 

Bepaalde gebeurtenissen of breukmomenten zorgen ervoor dat mensen hun vertrouwde omgeving 

moeten verlaten. Sommigen komen op straat terecht, anderen vinden tijdelijk onderdak in de 

thuislozensector. De mensen passen zich aan hun nieuwe omgeving aan: sommigen zwerven rond; 

anderen werken aan hun "herstel"  ... 

De levensomstandigheden op straat zijn onmenselijk. Daklozen zijn overgeleverd aan de omgeving, 

de omstandigheden, opportuniteiten en ontmoetingen. Leven op straat wordt gekenmerkt door 

verlies: verlies van een dak boven het hoofd, van veiligheid, van energie, van hygiëne, van banden 

met de familie, van waardigheid. Elk probleem brengt andere problemen met zich mee en door 

administratieve problemen komt deze uitsluiting daarenboven vaak in een stroomversnelling terecht. 

Al dat verlies zorgt ervoor dat de mensen het steeds moeilijker hebben om weer aan de oppervlakte 

van de samenleving te komen. 

Sommige problematieken zijn zeer specifiek: vrouwen die nog maar pas in België zijn aangekomen, 

slachtoffers van geweld, mensen met een onwettig verblijf, jongeren, mensen met mentale 

problemen, mensen die uit  een strafinstelling komen, … 



2. Toenemende verscheidenheid van de meest kwetsbare groepen 
 

Bestaande aanbod 

De thuislozensector biedt een brede waaier aan diensten aan.  

De bedden in de nachtasielen worden maximaal bezet. Een nacht in een opvangstructuur is een 

onmiddellijk antwoord op een dringend probleem. Dit onmiddellijke antwoord leidt niet tot 

structurele oplossingen op lange termijn. Zowel noodhulp als structurele hulp moeten blijven 

bestaan, maar er moet aan beide tegelijk gewerkt worden en er moeten volwaardige 

samenwerkingen wordt uitgebouwd. 

Bovendien moet vooral gewerkt worden aan de preventie van noodsituaties. Preventie blijft een 

fundamenteel instrument dat moet worden uitgewerkt om uitsluiting te voorkomen: moeilijkheden 

opsporen, sensibiliseren, voorkomen dat situaties verslechteren, …  

Dagcentra zorgen ervoor dat thuislozen overdag "ergens terechtkunnen” en sociale banden kunnen 

smeden. Het is van essentieel belang dat hun financiële toestand stabiel wordt en dat deze centra 

worden erkend. Daarnaast zou moeten worden overwogen om hen een complementaire functie te 

geven ten opzichte van de nachtasielen.  

De onthaaltehuizen hebben als taak de mensen opnieuw in de samenleving in te schakelen. De 

vraag naar rendement zorgt er soms voor dat ze hun publiek dienen te selecteren om zo snel 

mogelijk resultaten te boeken. Het gevaar bestaat dat de mensen met de grootste problemen 

worden uitgesloten van de hulpverlening. Dit is het geval voor personen die omwille van hun gedrag 

of aandoening problemen opleveren voor de organisatie. 

Het aanbod van onthaaltehuizen voor jongeren, vaders met kinderen, koppels, gezinnen, … is véél te 

beperkt. Er bestaat bovendien geen opvang die geschikt is voor mensen jonger dan 60 die aan 

verschillende kwalen en/of vroegtijdige veroudering lijden of die absoluut nood hebben aan 

maatschappelijke hulp.  

Uiteindelijk vinden mensen met de zwaarste problemen geen opvang in onthaalhuizen en zijn ze 

genoodzaakt opvang te zoeken in meer “tolerante” milieus. Ze vinden opvang bij organisaties die 

niet-erkend zijn binnen de thuislozensector (bijvoorbeeld rusthuizen) of in lucratieve structuren die 

zelfs speciaal voor hen werden opgericht  (niet-erkende opvangstructuren).  

De onthaaltehuizen trekken daarenboven soms mensen aan die niet tot het doelpubliek horen: 

mensen met een handicap, personen met psychische problemen, ... omdat die geen toegang kregen 

tot aangepaste structuren. Op die manier absorbeert de thuislozensector wat elders fout loopt. 

Bovendien worden ook mensen met een louter huisvestingsprobleem opgevangen door de 

thuislozensector. Het is een hele opgave om onderdak te vinden op de Brusselse huisvestingsmarkt. 

De thuislozensector is dan ook verzadigd en weigert nieuwe aanvragen, ongeacht of deze mensen 

afkomstig zijn van de straat, de nachtasielen of andere circuits.  



Er is duidelijk nood aan een verdere uitbouw van het aanbod, om een antwoord op maat te kunnen 

bieden aan de toenemende verscheidenheid en de complexiteit van de problematieken waarmee 

thuislozen worden geconfronteerd. 

Maatschappelijke begeleiding in de leefomgeving 

De onmisbare organisaties die momentaal actief zijn binnen de thuislozensector moeten verder 

ondersteund worden. Verder moeten er ook diensten worden ontwikkeld die zich op nieuwe 

werkvormen richten: diensten voor begeleid wonen, sociale begeleiding na de opvang en begeleiding 

in de leefomgeving, gezinspensions met een lage drempel. 

Nieuwe initiatieven 

Ter aanvulling van bestaande dienstverlening hebben organisaties en mensen uit de sector nieuwe 

initiatieven ontwikkeld. 

Zo zijn initiatieven ontstaan voor solidair wonen en tijdelijke bewoning, … Deze initiatieven zijn het 

resultaat van talrijke samenwerkingen binnen de sector, maar ook van externe samenwerkingen, 

zoals met de sociale verhuurkantoren. Deze projecten combineren huisvesting en maatschappelijke 

begeleiding. Ze bieden de meest kwetsbare mensen een gunstig toekomstperspectief en moeten 

door de overheid worden gesteund.  

Naast deze initiatieven moet er ook plaats zijn voor andere formules; huisvestingsformules met een 

lage drempel voor groepen die niet van de huidige maatregelen genieten. Er zou een model van 

gezinspensions moeten komen, met en zonder professionele omkadering. Deze initiatieven moeten 

door de overheid worden gecontroleerd om menselijke levensomstandigheden, infrastructuur en 

rechten te kunnen garanderen zoals vastgelegd door de Grondwet. De niet-erkende 

opvangstructuren zouden in deze zin kunnen worden aangepast. 

 

3. Multi-dimensioneel maatschappelijk werk 
 

Het verwerven van sociale rechten 

Er bestaan lacunes in de toegang tot informatie. Er zijn onvoldoende informatiepunten op maat en 

met uitgebreide openingsuren. Er moeten nieuwe kanalen worden gezocht om de bestaande 

instrumenten beter te verspreiden (“Dakloos? Waarheen?”, “Gids voor daklozen”). 

Wie zijn administratieve situatie moet regulariseren (bij voorbeeld referentieadres), wordt vaak 

geconfronteerd met moeilijkheden vanwege de OCMW's en/of de gemeentelijke administraties. Een 

beleid om dit recht toegankelijk te maken, moet gepromoot worden. 

Werken aan sociale rehabilitatie, aan de emancipatie en aan het stabiliseren van thuislozen moet een 

plaats krijgen als alternatief voor de “caritatieve” hulpverlening die zich beperkt tot het geven van 

gratis antwoorden op de primaire behoeften van de mensen, waardoor ze in de miserie blijven 

zitten. In dit kader is een van de initiatieven die moeten worden uitgewerkt dat van de 



“trajectbegeleiders”, individuele begeleiders van kwetsbare personen tijdens hun traject op weg naar 

sociale re-integratie. 

Samenwerken met andere sectoren 

Samenwerking met andere sectoren (juridische sector, de sector van bijstand aan personen zoals de 

sociale diensten en het justitieel welzijnswerk, de (mentale) gezondheidssector, de culturele sector, 

huisvesting, …) is essentieel.  

De thuislozensector heeft een zeer concrete en doeltreffende samenwerkingsdynamiek ontwikkeld 

om de continuïteit van de zorg te waarborgen. Er wordt bijvoorbeeld samengewerkt tussen 

verschillende diensten binnen de thuislozensector, tussen verschillende OCMW-diensten, tussen 

straathoekwerk en juridische diensten, tussen de sector geestelijke gezondheidszorg en de 

welzijnssector, tussen de huisvestingssector en begeleid wonen,  ... 

De thuislozensector wordt echter geconfronteerd met institutionele en financiële moeilijkheden. Er 

wordt heel wat energie en tijd verloren als gevolg van de versnippering van diensten (welzijns- en 

gezondheidsdiensten, overheidsdiensten en vzw’s) binnen het institutionele en communautaire 

kluwen van het Brussels Gewest. De sector lijdt ook onder de bestaande spanningen met de 

OCMW's. Deze versnippering moet worden overwonnen om de Brusselse situatie in haar geheel aan 

te pakken. 

4. Kwaliteit van het sociaal beleid  
 

Globaal moet men komen tot een geïntegreerde thuislozenzorg die ook rekening houdt met de 

situatie van de mensen “die instromen” en de mensen "die uitstromen”. De barrières binnen de 

thuislozensector moeten worden weggewerkt  en de samenwerking met andere sectoren moet 

verder worden ontwikkeld. Dit betekent dat men fragmentering ten gevolge van thematische en 

territoriale bevoegdheidsverdelingen moet overstijgen om ook voldoende aandacht te hebben voor 

preventie van thuisloosheid enerzijds en bevordering van de uitstroom uit de thuisloosheid via het 

huisvestingsbeleid anderzijds. Dit kan enkel door voldoende rekening te houden met de verschillende 

dimensies van de problematiek van thuisloosheid
1
. 

Naast de verbetering van de hulpverlening aan thuislozen, moet de verarming van de bevolking 

worden vermeden dankzij een coherent en transversaal armoedebeleid voor de voltallige bevolking. 

Bovendien moet men afstappen van een louter doelgroepenbeleid en meer rekening houden met de 

levenstrajecten van mensen.  

Er bestaan heel wat maatregelen, hulpmiddelen en diensten, maar ze moeten nog verfijnd en 

gediversifieerd worden. Ze moeten worden gecoördineerd. Hun complementariteit binnen het 

geheel  moet verduidelijkt worden. De sterke punten van de actoren op het terrein en van de 

beleidsmakers moeten worden gebundeld om mensen in grote armoede zo menselijk mogelijk te 

integreren en hen in staat te stellen op een waardige manier te leven. 

 

                                                           
1
 www.webzinemaker.com/diogenes 



Deel 2: 

UITHUISZETTINGEN EN THUISLOOSHEID IN HET 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST. 

EEN TRANSVERSALE JURIDISCHE BENADERING 

 

 

Preventie van uithuiszettingen en ondersteuning bij de (her)huisvesting van thuislozen, vormen een 

belangrijke strategie in de strijd tegen armoede. Maatschappelijk werkers  beschikken over te weinig 

juridische kennis om mensen te helpen die het risico lopen om uit huis gezet te worden. 

Ter ondersteuning van dit thematisch katern, werd opdracht gegeven aan de onderzoekers Nicolas 

BERNARD en Laurent LEMAIRE (Facultés universitaires Saint-Louis) om de juridische aspecten van de 

problematiek duidelijk in kaart te brengen en pistes te formuleren in de strijd tegen thuisloosheid. 

Dit werk resulteerde in een onderzoeksrapport “Uithuiszettingen en thuisloosheid in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest. Een transversale juridische benadering”. 

In dit katern vindt u de aanbevelingen die aan het einde van het onderzoeksrapport werden 

opgenomen. Deze aanbevelingen geven tevens een goede synthese van de inhoud van het 

document. Het volledige onderzoeksrapport is (enkel in het Frans) beschikbaar op de website van het 

Observatorium (www.observatbru.be). 

 



 

 


