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Beleidscontext : Samenwerkingsakkoord inzake dak- en thuisloosheid, 12 mei 2014

1. Wettelijk kader, MEHOBEL & context 

Een inclusief, globaal, geïntegreerd en gecoördineerd beleid inzake dak- en thuisloosheid in België. Doelstelling

Wettelijke definitie van 

dak- en thuisloosheid

Situatie waarbij een persoon niet over een eigen woongelegenheid beschikt, niet de middelen heeft om

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

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

Ondertekende partijen 

onderschrijven de ETHOS 

typologie

Belang van 

gegevensverzameling

(art. 17)

De ondertekenende partijen erkennen de ETHOS-typologie (European Typology on Homelessness and

housing exclusion), als kader definitie van dak- en thuisloosheid. Deze kaderdefinitie vormt een instrument

tot identificatie van de categorieën van dak- en thuislozen.

De ondertekenende partijen erkennen dat de uitwisseling van verzamelde gegevens tussen de

ondertekenaars een meerwaarde kan opleveren. Door de beschikbare gegevens beter op elkaar af te

stemmen en te harmoniseren kan de noodzakelijke kennis ontwikkeld worden voor het beleid ter

voorkoming en bestrijding van dak- en thuisloosheid.



2. Point-in-time telling :  Het tellen van personen in 7 specifieke leefsituaties  / ETHOS Light 

7. Personen in dreigende uithuiszetting



2. Point-in-time telling : de methodologie

Inventaris van alle lokale diensten: indeling in 6 clusters 

▪ Diensten voor dak- en thuisloze personen :
nachtopvang, opvangcentra, doorgangswoningen, straathoekwerk 

▪ Eerstelijnsdiensten : 
sociale diensten van de OCMW, CAW, Kind en Gezin, Sociale Diensten 
van de Mutualiteit, wijkgezondheidscentra

▪ Instellingen : 
gevangenis, jeugdhulp, psychiatrie, zorg voor personen met een handicap, 
ziekenhuis

▪ NMBS en politie

▪ Laagdrempelige diensten : 
inloopcentra, sociale restaurants, buurtwerkingen, vrijwilligerswerkingen

▪ Woonactoren : 
sociale huisvestingsmaatschappijen, sociale verhuurkantoren

Dakloosheid is geen éénzijdig 
probleem, maar een probleem 
waarin woon- en welzijnsactoren 
zich moeten verenigen in het 
zoeken naar diverse oplossingen.

Nadia Elsen 
Teamcoördinator dak- en 
thuisloosheid
Hasselt

“

”



2. Point-in-time telling : de methodologie

De telling : een proces van 10 maanden 

▪ Formele goedkeuring door lokaal bestuur (stad/gemeente en OCMW)

▪ Lokale coördinator: inventaris van alle diensten 

▪ Kick off met alle betrokken diensten 

▪ Vorming van alle betrokken diensten door onderzoekers 

▪ Voorbereiding van de straattelling: wie telt mee, op welke manier?

▪ Teldag / telweek eind oktober

• Diensten screenen van woonsituatie van persoon aan de hand van ETHOS Light op teldag

• Verblijf in stad/gemeente of laatste domicilie in stad/gemeente

• Vragenlijst invullen: samen met persoon of door dienst

▪ Data-analyse door onderzoekers

▪ Focusgroepen om resultaten te interpreteren en aanleveren van casussen 

▪ Eindrapportering



3. Resultaten van de tellingen

GENT

GENT

▪ Grote betrokkenheid laagdrempelige diensten 

▪ Bijzondere aandacht voor kinderen

▪ Meer dan de helft van de getelde dak- en 

thuisloze personen geteld door OCMW 

▪ Onderlinge afspraken tussen de diensten over 

wie wie telt

▪ Straattelling tijdens telnacht

30/10/2020

37 meetellende organisaties



3. Resultaten van de tellingen GENT

Ethos Light categorie
Volwassenen

(#1472)

% Waarvan

Mannen (%)

Waarvan

Vrouwen (%)

Kinderen

(#401)

%

1) In openbare ruimte 124 8,4 87,1 12,9 7 1,7

2) In noodopvang 113 7,7 82,3 16,8 6 1,5

3) In opvang voor thuislozen 169 11,5 53.,3 46,7 120 29,9

4) In instelling 136 9,2 72,1 27,2 6 1,5

5) In niet conventionele ruimte (garage, tent,...) 264 17,9 68,6 31,1 82 20,4

6) Bij familie / vrienden 565 38,4 68,0 31,7 128 31,9

+ Dreigende uithuiszetting 76 5,2 72,4 26,3 48 12,0

Alleenstaand

zonder kinderen
Koppel zonder

kinderen
Alleenstaand

met kinderen*

Koppel met

kinderen*

Woonsituatie

Huishouden Geslacht

57,6% 7,2% 15,2% 11,3%
70,0%

29,6%

0,4%X/?

Man

Vrouw

Kinderen delen niet noodzakelijk de woonsituatie van hun ouder(s)



3. Resultaten van de tellingen GENT
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3. Resultaten van de tellingen GENT

Duur dak- en thuisloosheid

Gezondheid (vermoeden van)

Geen gezondheidsproblemen

32,7%

# 482

Verslaving

25,6%

# 377

Fysieke beperking

4,6%

#67

Mentale gezondheidsproblemen

29,8%

# 438

Chronische gezondheidsproblemen

18,6%

# 274

Verstandelijke beperking

6,6%

# 97
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Aantal getelde kinderen in Gent



Verblijfplaats van direct betrokken
kinderen in Gent



• Ouders van direct betrokken kinderen :
• 80 % heeft andere nationaliteit

• 35 % heeft geen inkomen

• Ouders van indirect betrokken kinderen :
• 90 % heeft Belgische nationaliteit

• 40 % heeft een leefloon



3. Resultaten van de tellingen LIMBURG

Ethos Light categorie
Volwassenen

(#932)

% Waarvan

Mannen (%)

Waarvan

Vrouwen (%)

Kinderen

(#285)

%

1) In openbare ruimte 37 4,0 86,5 13,5 0 0,0

2) In noodopvang 11 1,2 90,9 9,1 0 0,0

3) In opvang voor thuislozen 197 21,1 59,4 40,6 86 30,2

4) In instelling 158 17,0 81,4 18,6 24 8,4

5) In niet conventionele ruimte (garage, tent,...) 87 9,3 74,7 25,3 11 3,9

6) Bij familie / vrienden 322 34,5 62,7 37,3 64 22,5

+ Dreigende uithuiszetting 95 10,2 55,3 44,7 85 29,8

Alleenstaand

zonder kinderen
Koppel zonder

kinderen
Alleenstaand

met kinderen*

Koppel met

kinderen*

Woonsituatie

Huishouden Geslacht

59,0% 4,9% 23,1% 8,2%
67,0%

32,7%

0,3%X/?

Man

Vrouw

Kinderen delen niet noodzakelijk de woonsituatie van hun ouder(s)



3. Resultaten van de tellingen LIMBURG
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3. Resultaten van de tellingen LIMBURG

Duur dak- en thuisloosheid

Gezondheid (vermoeden van)

Geen gezondheidsproblemen

21,9%

# 202

Verslaving

37,4%

# 345

Fysieke beperking

4,8%

# 44

Mentale gezondheidsproblemen

43,3%

# 399

Chronische gezondheidsproblemen

18,2%

# 168

Verstandelijke beperking

11,0%

# 101
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Limburg: direct betrokken kinderen



• Ouder van 285 direct betrokken kinderen
• 54 % heeft andere nationaliteit

• ½ is alleenstaand

• 1/3 heeft inkomen uit werk, 1/3 heeft het leefloon

• Ouder van 360 indirect betrokken kinderen
• 81 % heeft Belgische nationaliteit

• 72 % is alleenstaand



Jongvolwassenen



ETHOS Light
Volwassenen 26+

(#2301)

% Jongvolwassenen

(#549)

%

1 – In openbare ruimte 156 6,8 20 3,6

2 – In noodopvang 127 5,5 14 2,6

3 – In opvang of tijdelijk verblijf 359 15,6 85 15,5

4 – In instelling 259 11,3 75 13,7

5 – In niet conventionele ruimte (tent, garage, …) 352 15,3 52 9,5

6 – Bij familie/vrienden 800 34,9 260 47,4

+ dreigende uithuiszetting 197 8,6 37 6,7

Huishouden

62,5% 4,9% 8,9% 8,6% 61,2%

38,1%

0,7%

Verblijfsituatie

Geslacht

Alleenstaand

zonder kind
Koppel zonder 

kind
Alleenstaand met 

kind

Koppel met 

kind

X/?

Mannen

Vrouwen



3 subgroepen jongvolwassenen

1. Jeugdhulpverlaters 27%

2. Belg en geen hulpgeschiedenis 27 % 

3. Nieuwkomers 41%

(cijfers op basis van Limburg en Gent)



Het aantal getelde personen is

opvallend hoger dan verwacht, de

telling brengt een (veel) groter

deel van de ijsberg in beeld

Een aantal opvallende vaststellingen uitgelicht

https://vimeo.com/concretedreams/review/521945958/9589ce04d2


4. Een aantal opvallende vaststellingen uitgelicht

« De » dakloze persoon bestaat niet 

De tellingen doorbreken het

stereotype beeld 
van een alleenstaande man 

met verslavingsproblematiek 



4. Een aantal opvallende vaststellingen uitgelicht

Dak- en thuisloosheid is geen

louter grootstedelijk fenomeen.

Ook in kleinere steden (bv Aarlen,

Sint-Truiden, Lommel) bevinden

mensen zich in situaties van dak-

en thuisloosheid

De problematiek van dak- en thuisloosheid is aanwezig 
op alle grondgebieden, ook die van kleinere steden. 
De zichtbare dak- en thuisloze personen die op straat 
leven zijn slechts het topje van de iceberg.

Jean-Michel Balon
Algemeen Directeur – OCMW 
Aarlen

“

”



4. Een aantal opvallende vaststellingen uitgelicht

▪ Slapen in de openbare ruimte is nog steeds een 
realiteit in België, zeker in de grootsteden.

▪ Best worden ook personen in niet-conventionele 
ruimtes (tent, garage, auto, …) hierbij meegeteld.

▪ Tijdelijk bij familie en vrienden’ is grootste groep 
binnen totale populatie in Gent en Limburg en 
bedraagt een ¼ van de getelde personen in Aarlen.

▪ Aanzienlijk aantal personen die langer dan nodig 
in instelling verblijven in Vlaanderen geteld.

Woonsituaties 

Bruno Van herck®

De telling onderlijnt de behoefte aan een multi-
institutionele benadering van de problematiek en 
meer woongerichte oplossingen.

Arnaud JACQUINET
Relais Social
Coordinateur Général
Liège

“

”



4. Een aantal opvallende vaststellingen uitgelicht

Profielkenmerken

“Verjonging, vervrouwelijking, meer gezinnen, 

meer personen met een migratieachtergrond”  

▪ Dak- en thuisloosheid is ook realiteit voor direct én 

indirect betrokken kinderen

▪ Direct betrokken : in zelfde leefsituatie als dak-

en thuisloze ouder

▪ Indirect betrokken: niet in dezelfde leefsituatie 

als ouder

▪ Dak- en thuisloosheid bij jongvolwassenen: 

ongeveer 20 à 25 % van totale populatie. 

Aanleiding is bij hen veel vaker een conflict met 

ouders/familie.

▪ Vrouwen zijn meer terug te vinden in ETHOS 3 en 

6, mannen meer in ETHOS 1,2,5.

▪ Relatief groot aandeel van personen met een 

migratie-achtergrond in de populatie.  

▪ Methode brengt de dakloze personen met precair 

verblijfsstatuut in beeld.



• Preventie van uithuiszettingen

• Noodwoningen boven opvangcentra

• Kindperspectief in opvangcentra 

• Uitputten van sociale rechten : huursubsidies, huurpremie

Nood aan

Kindperspectief


