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Thuisloosheid anno 2014 
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Uitkomsten nulmeting 2014 

 

 

 

 

Buitenslapen ? 

Nacht-en winteropvang 764 

Opvangcentra/noodwoning

en 

2735 

Begeleide woonvormen 1959 

Totaal unieke thuislozen 5459 

Vorderingen uithuiszetting 12950 

Niet conventionele 

woningen 

? 

Instellingen ? 

Tijdelijk intrekken ? 
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Prioriteiten Vlaams actieplan thuisloosheid 
2017-2019 

 

• Thuisloosheid bij jongvolwassen instellingsverlaters voorkomen. 

• Langdurige thuisloosheid verminderen via housing-first. 

• Preventie uithuiszetting private huurders. 

• (Boven)lokale netwerken uitbouwen. 



Voorlopige stand van zaken 

6 



7 

Preventie thuisloosheid jongvolwassen 
instellingsverlaters 

 

• CAW’s, kortlopende hulp en mobiel werken, 535 trajecten in 

2017 

• GGZ: 5 projecten woonvormen jongvolwassenen ( 1.250.000 €) 

• Agentschap jongerenwelzijn: kleinschalige woonvormen jovowa, 

80 wooneenheden ( 2 mio €), rondetafels voor hulpcontinuiteit. 
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Langdurige thuisloosheid via housing-first 

 

• Op 1/1/18: 395 unieke personen in hf-traject+ 47 Kadans –

Antwerpen 

• 10 multidisciplinaire teams opgericht 

• Veel lokale investeringen! ( Vlaanderen 80 trajecten) 

• Kruissnelheid pas in 2019 
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Preventie uithuiszetting: bezorgdheid! 

 

• Wooncrisis op private huurmarkt. 

• Huurgarantiefonds? 

• Huurtoelages? 

• Meldpunten? Antwerpen goede praktijk. 

 

Meer inspanningen nodig om situatie te keren! 
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Bovenlokale netwerken 

 

• Belang en noodzaak: naast betaalbare woonst kritische 

succesfactor voor effectief beleid. 

• 9 in 2014, nu evolutie naar 13. 

 

Maar… 
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Antwerpen: een pruik in de boter 
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Vlaams beleid mikt op ( decreet lokaal sociaal 
beleid)  

 

• Lokale regie betekent niet noodzakelijk dat lokale besturen hun 

lokale sociale beleidsvisie opleggen aan actoren die op de 

lokale schaal actief zijn.  

 

• Lokale regie moet begrepen worden als:  

• het nemen van de maatregelen op de lokale schaal om effectief 

beleid en efficiënte en toegankelijke dienstverlening te faciliteren, 

• via samenwerking en afstemming in intersectorale 

samenwerkingsverbanden van publieke en private actoren.  
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Vlaams beleid mikt op ( besluit lokaal 
woonbeleid) 

 

• De gemeente draagt er zorg voor dat de woonprojecten en 

individuele verrichtingen van de sociale woonorganisaties, het 

OCMW of haarzelf in het belang van de bewoners op elkaar 

worden afgestemd.  

• Daartoe ziet de gemeente erop toe dat 

• de sociale woonorganisaties zo veel mogelijk onderling overleg 

plegen. Ze kan de sociale woonorganisaties, het OCMW en de lokale 

welzijnsorganisaties voor overleg samenroepen.  

• De sociale woonorganisaties zijn verplicht in te gaan op de vraag 

tot overleg vanwege de gemeente.  
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Of samengevat: 

 

• Wederzijds overleg en samenwerking, geen competitie en 

concurrentie 

• Duurzame en op wederzijds vertrouwen gebaseerde 

samenwerkingsverbanden. 

• Met respect voor ieders rol. 

 

Of filosofisch uitgedrukt:  

Wantrouwen is een zware wapenrusting, die meer belemmert dan 

beschermt door haar gewicht ( Lord George Byron) 
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Aandachtspunten 

 

• Versterk wat goed loopt. 

• Voldoende aandacht voor preventie. 

• Remediëring via woongerichte oplossingen. 

• Duurzame en op vertrouwen gebaseerde samenwerking. 

• Beperkt aantal prioriteiten. 



Bedankt voor uw aandacht en 
een boeiend debat gewenst! 
Danny Lescrauwaet 

Danny.lescrauwaet@samvzw.be 
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