
A Way Home 
Lokale coalities

Dak- en thuisloosheid van jongeren en 
jongvolwassenen 



Enkele afspraken voor een vlot verloop



‘When you see injustice, do something about it’
Geïnspireerd door A Way Home Canada

✓ ‘Coalition of the Willing’

✓ Collectieve impact

✓ Vertrekken vanuit de wensen en noden van jongeren

✓ Actiegericht en op verschillende niveaus van preventie



13 pilootregio’s in Vlaanderen en Brussel
Oostende &Bredene, Kortrijk, Gent, Waas & Dender, Brussel, Leuven, Halle & Vilvoorde, 
Zuid-Oost Hageland, De Kempen, Antwerpen, Mechelen, Noord-Limburg, Sint-Truiden

✓ Collectief

✓ Actiegroepen

✓ Back Office als draaischijf



“When you see injustice, DO something about it”



Ontstaan en samenwerking

In maart 2017 gaat Mind the Gap van start

Jeugd- en volwassenzorg, CAW,  woon- en werksector, lokaal sociaal beleid, … zetten concrete 

acties op voor jongvolwassenen die dreigen door de mazen van het net te vallen (jongvolwassenen 

die een verleden hebben in de jeugdzorg, geen aansluiting vinden met bestaande dienstverlening, 

ondersteuning mijden) en omdat er nog heel wat breuken ontstaan rond deze transitieleeftijd 

In februari 2018 wordt Mind the Gap partner van de Europese en internationale A Way Home 

beweging, een platform van lokale en nationale coalities dat thuisloosheid bij jongvolwassenen uit de 

wereld wil helpen, gestart door A Way Home Canada



Partners



Algemene doelstelling / Mission Statement

Alle jongvolwassenen in de stad Antwerpen hebben een veilige, ondersteunende en koesterende 

thuis. Geen enkele jongvolwassene is thuisloos of loopt het risico thuisloos te worden.

Elke jongvolwassene in de stad Antwerpen moet samen met zijn netwerk en/of familie beroep 

kunnen doen op de diensten en ondersteuning die hij nodig heeft om een kwaliteitsvol leven uit te 

bouwen.

We verwijzen hiervoor naar de grondwet, Vlaamse wooncode en doelstellingen van Feantsa.



Organisatie

We organiseren ons als een collectief van mensen met diverse functies en organisaties uit heel 

verschillende sectoren

We werken met Actiegroepen die acties ontwikkelen, uitvoeren en opvolgen en die zich 

autonoom organiseren rond onze speerpunten

We hebben een Back Office die de organisatie van het collectief ondersteunt. Deze is 

verantwoordelijk voor coördinatie, communicatie en dataverzameling

Als sluitstuk verzamelen we ook een lobbygroep rond ons van mensen met expertise, die ons 

kunnen adviseren en ondersteunen



Speerpunten en acties 

We nemen de collectieve impacttheorie als ons uitgangspunt. 

Wanneer we onze visie willen waarmaken moeten de volgende basisvoorwaarden vervuld zijn: 

Gezamenlijke agenda, 

gezamenlijke impact nagaan,

activiteiten wederzijds versterken, 

permanente communicatie & een ondersteunde organisatie = back office

Deze basisvoorwaarden worden opgenomen door iedereen die deelneemt aan het collectief en de 

actiegroepen → Inzetten op lokaal draagvlak, belangen van elke organisatie voor ogen houden en op 

zoek naar de win wins



Gedeelde agenda op basis van Canadese Roadmap & noden van de MTG leden



Acties

https://www.awayhome.eu/mind-gap-nl/roadmap-acties/mind-gap-

acties

--> Door collectieve impact en engagement van de verschillende 

partners op 2 jaar tijd samen heel concrete acties gerealiseerd (o.a. 

Inloophuis, Wonen met begeleiding, noodopvang specifiek voor 

jongeren ism Stad Antwerpen, …)

https://www.awayhome.eu/mind-gap-nl/roadmap-acties/mind-gap-acties


Actiegroepen 

Preventie, want door in te zetten op vroege interventie anticiperen we op en vermijden we toekomstige 

problemen

Wonen, want jongvolwassenen hebben recht op duurzame, betaalbare, kwaliteitsvolle en stabiele huisvesting, in 

warme en zorgzame buurten

Zorgcontinuïteit, want Jongvolwassenen in de zorg hebben recht op een geleidelijke en continue overgang 

naar een zelfstandig leven

Netwerken, want jongvolwassenen zijn een deel van een familie, netwerk, context, … en een op relaties 

gerichte manier van werken is de norm voor alle diensten.

Werken/Dagbesteding, want Jongeren zijn sociaal, economisch en financieel zelfstandiger als zij werken. Een 

zinvolle dagbesteding is een belangrijke beschermende factor tegen uitval.



Concreet voor de actiegroep wonen

Laagdrempelig gestart met alle woonvormen in kaart te brengen

Eens voldoende vertrouwen en de juiste partners rond de tafel; meer ambitieuze acties uitrollen zoals Wonen 
met begeleiding, Centraal aanmeldpunt, HF4Y, …

Succesfactoren:
✓ Aan de slag gaan met de input van iedereen
✓ Aandacht voor de belangen van iedereen die rond tafel zit
✓ Vertrouwen
✓ Het zijn de partners binnen de actiegroep die de acties voorstellen, ontwikkelen en implementeren
✓ …



Contact

Menno Fransen, mennofransen@tsedek.be

Wim De Puysseleyr, wim.depuysseleyr@multiversum.broedersvanliefde.be

mailto:mennofransen@tsedek.be




Het Brughuis is een sociaal ondernemingsproject in Leuven. 

Het is een gemeenschapshuis dat huisvesting en ondersteuning aanbiedt

voor jongvolwassenen van 17-25 jaar die zelfstandig willen gaan wonen.

In bijzonder is het een uitvalsbasis voor jongvolwassenen

met een grote kwetsbaarheid of een beperkt netwerk.



Met oog op

Huisvestingsplaatsen creëren

• betaalbaar, flexibel, realistisch, domicilie, over sectoren heen

Huurders sterker maken
• woonervaring, vaardigheden, maatschappelijke integratie

Vermaatschappelijking van de zorg

• zorg integreren in de samenleving, ondersteuning door jongvolwassenen onderling

Hybride zakelijke structuur

• samenwerking BV, VZW, Overheid



Hybride structuur

BV

• Loonfinanciering
Het Brughuis

• Inhoudelijke werking 
(exploitatie en financiering)

• Verhuur (financiert 
nutsvoorzieningen en 
herstellingen)

Overheid

VZW

• Voorziet kapitaal: krediet en 
eigen middelen (winwinleningen)

• Stelt huis ter beschikking
• Vastgoedontwikkeling

Sociale 
impact 
creëren

Huisvesting 
voor en 
versterken 
van jong-
volwassenen



Hybride structuur: verloop 3 tot 4 jaar

Aankoop 1 door BV

Ter beschikking aan VZW (2 jaar) Renovatie (7md) Verkoop

Aankoop 2 door BV

Ter beschikking aan VZW (2 jaar) Renovatie (7md) Verkoop

Aankoop 3 door BV

…...



Brughuis Ierse

6 kamers

- 2 plaatsen voor 2 jongeren zonder 
zorgtraject

- 4 plaatsen voor 7 jongeren met 
zorgtraject

Brughuis St maarten

Brughuis Brabanconne12 kamers

- 5 plaatsen voor 5 
jongeren zonder 
zorgtraject

- 7 plaatsen voor 
12 jongeren met 
zorgtraject

Aug 2019 Sept 2020 Sept 2021 Sept 2022

11 kamers

- 4 plaatsen voor 
4 jongeren zonder 
zorgtraject

- 7 plaatsen 
ingevuld voor 
x jongeren met 
zorgtraject

Huisvestingsplaatsen



Huisvestingsplaatsen

Huis:
• Kleinschalig studentenhuis/gezinswoning -> Stad Leuven
• Gedeeld sanitair, keuken, living
• Buitenruimte
• Centrum Leuven

Financieel:
• Haalbare huurprijzen
• Bemeubeld, kookspullen, wasmachine, droogkast, TV
• Bijkomend aanbod: kotactiviteiten (koken, ontspanning)

Contracten:
• Bezetting ter bede of studentencontract
• Domicilie is mogelijk (alleenstaand) -> OCMW



Welzijn, zelfstandigheid, integratie van jongvolwassenen

Rust
tot rust komen op eigen plek

Samenleven
samenleven is engagement
Samenleven is geven & krijgen

Actie
initiatief nemen en
meer weten door te doen

Steun
flexibel, laagdrempelig, op maat

Autonomie
vrijheid en verantwoordelijkheid

Dagbesteding/opleiding/werk
als opstap voor toekomst

Kotactiviteiten
ad hoc, op vraag, fun



De ondersteuning

Kotgenoten
• Mix qua kotervaring, 

ondersteuningsnood, 
geslacht,dagbesteding, 
leeftijd

• Jeugdzorgtraject 2:4 of 3:3

Stagiaires
Sociale readaptatie-
wetenschappen

Huiscoach
Flexibele opdracht qua 
bereikbaarheid en 
jobinhoud

In samenwerking met 
hulpverleners en diensten

CBAW, BZW (JAC), mobiele dienst, 
pleegzorg, leefgroep, therapeut, VDAB, 
OCMW, Groep Intro, Arktos, Boost, 
KOTlab...

Eigen netwerk
Vrienden, lief, (pleeg)ouders...



Wat werkt goed?

• Aanbod sluit aan op bestaande vraag

• Kotsetting:
• stimuleren van onderlinge betrokkenheid van kotgenoten
• ad hoc en informele leermomenten in een 'gewone' setting
• doorgroeien van beginnende naar meer ervaren kotgenoten
• positieve feedback van geëngageerde studenten en hun netwerk

• Samenwerkingen:
• hulpverleningsorganisaties (aanmeldingen over sectoren heen en flexibele tandem-ondersteuning)
• UCLL (SRW-stagiaire), Stad (dienst wonen), OCMW, ...

• Hybride structuur (eigen expertise juist inzetten):
• huisvesting door de vastgoedpartner & Inhoudelijke werking door de zorgpartner (overheid/vzw)
• flexibiliteit wat betreft inzetten panden (renovatie of brughuis of flexkamers)

• Financieel:
• subsidies geven boost
• ophalen winwinleningen



Uitdagingen

• Profiel kotgenoten: zij bepalen of het werkt
Selectie wat betreft engagement, samenlevingsvraag en ondersteuningsnood

• Dagbesteding jongvolwassenen
Kijkdagen en brugactiviteiten met oog op fun, vaardigheden, zelfvertrouwen
Aantrekken en engageren van werkgevers

• Profiel huiscoach
Flexibel qua tijd en inhoud

• Panden
Afhankelijk van aanbod op huisvestingsmarkt (financieel haalbaar)



Uitdagingen

• Vergroten van het draagvlak
Samenwerking met Stad, OCMW, verhuurders, organisaties,...
Medetrekker van Collectief Mind the Gap Leuven (kick off oktober 2020)
Sensibiliseren en engageren van studenten, netwerk, maatschappij

• Eenvoudige facilitering door de overheid
Beperkte, flexibele, proactieve administratie
Eenvoudige regelgeving voor alternatieve en flexibele woonvormen (Stad)

• Aantrekken van externe investeerders
Aankoop pand en ter beschikking stellen (voorafgaand aan renovatie)

• Netwerk Brughuizen
Meer diversiteit en schakelmogelijkheden



Vragen?



Bedankt

http://www.brughuis.org/
mailto:brunhilde@brughuis.org
http://www.topkotinleuven.be/
mailto:frank@topkotinleuven.be


Burgerinitiatief voor jongvolwassen dak- en 
thuislozen van 18-25 jaar



Vzw Homie
Wat zijn we? 
Vzw Homie is een burgerinitiatief dat jongvolwassen dak- en thuislozen tussen 
de 18 en 25 jaar opvangt en ondersteunt.

Hoe doen we het? 

Opvang twee luiken:

1) Zorgzame buurt creëren: via caravans bieden we jongeren een dak boven 
het hoofd voor een richtlijn van +/- 3 maanden en individuele 
ondersteuning op diverse levensdomeinen voor een termijn van +/- 6 
maanden met als focus het vinden van een veilige woonsituatie. 

2) Netwerk van burgergezinnen die korte crisisopvang aanbieden in eigen 
huis. 

Missie: 

Vzw Homie wilt als burgerinitiatief ervoor zorgen dat geen enkele Limburgse 
jongere tegen zijn/haar/x wil een nacht op straat moet doorbrengen.



Onze visie 

Laagdrempeligheid, nabijheid en onvoorwaardelijkheid  

=

grote vertrouwensband  

Resultaat is hoge motivatie 

Vzw Homie treedt in tandem met jongeren op als ondersteuner en 
belangenbehartiger van dak- en thuisloze jongeren vanuit de eigen ervaringen van 
jongeren zelf.

Vzw Homie is een aanvullend aanbod op het professioneel aanbod dat er de dag 
van vandaag bestaat.



Doelstellingen 2021 - 2023

Vzw Homie voorziet opvang voor dak-en thuisloze jongeren.

Vzw Homie zet participatie van de jongeren centraal. 

Vzw Homie versterkt het netwerk van dak- en thuisloze jongeren.

Vzw Homie is een duurzaam burgerinitiatief voor dak- en thuisloze 
jongeren. 

Vzw Homie signaleert en behartigt de rechten van dak- en 
thuisloze jongeren. 



Doelgroep
De doelgroep waar vzw Homie zich op focust zijn:

- Jongeren die zich in Limburg bevinden en zich in Limburg willen vestigen 

- 18 – 25 jaar 

- M/V/X

- Dak- of thuisloos of zeer groot risico op dakloosheid zonder enige 
opvangmogelijkheid

- Jongeren die uit de dak- of thuisloosheid willen ontsnappen en 
gemotiveerd zijn om hieraan te werken

- Jongeren met een wettelijke verblijfsvergunning in België

Belangrijke nuance: jongeren zijn niet hulpverleningsmoe! Zij vinden niet de 
juiste & gepaste hulp op maat van hun noden, zonder al te veel voorwaarden



Vier ondersteunende figuren 

• Een homie als vriend of vriendin – vertrouwensfiguur 

• De buurtbewoners. Hier staat de jongere die in de caravan 
verblijft mee in contact via een WhatsAppgroep.

• Medewerkers van Vzw Homie. Ondersteunen in de 
verschillende levensdomeinen met focus op wonen. Individuele 
en groepsactiviteiten samen met de jongeren organiseren.

• Lokale handelaars die een aanbod doen richting de jongeren





Inspiratieve aanbevelingen
• Wees er voor de jongeren: empathie, informatie + begeleiding

• Daklozencoördinator + team met expertise creëren 

• Exploreren aanbod over sectoren heen 

• Straatverpleegkundige voor jongeren met psychische noden

• Kleur buiten de lijntjes: focus op wat allemaal kan: bv. verblijf hostel, B&B, 
hotel,.. Financieren 

• Nood- en doorgangswoning ter beschikking stellen voor jongeren

• Noodopvang voor jongeren: kleinschalige woonéénheden 

• Jongeren opnemen als doelgroep in lokale toewijzingsreglement

• Geen recht op installatiepremie? -> Basisinstallatiepremie cfr. OCMW Hasselt

• Voorzie voldoende woonbegeleiding

• Voorzie een huurpremie in afwachting van de goedkeuring 

• Continuïteit, toegang en bevoegdheid OCMW garanderen: niet enkel bij 
erkende daklozenopvang van het CAW, verblijf psychiatrie, 
jeugdhulpvoorziening,…

• Good practices ondersteunen: materieel, maar ook financieel

• Inzetten op intergemeentelijke samenwerking over grenzen heen 



Zijn er nog vragen?

Contact:
https://www.facebook.com/vzwhomie
musti.onlen@vzwhomie.be
www.vzwhomie.be
0478/16.43.70

Bedankt 
voor jullie 
aandacht! 

about:blank
mailto:musti.onlen@vzwhomie.be
http://www.vzwhomie.be/

