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About the EUKN 

Het European Urban Knowledge Network (EUKN) is het enige onafhankelijke, door de EU-lidstaten aangestuurde 

netwerk op het gebied van stedelijk beleid, onderzoek en praktijk. Als strategische kennispartner van nationale 

overheden verleent het netwerk ondersteuning op het gebied van actuele stedelijke thema's, onder meer via Policy 

Labs. Het EUKN was nauw betrokken bij de totstandkoming van de Urban Agenda for the EU en de wereldwijde New 

Urban Agenda, en heeft actief bijgedragen aan de verdere ontwikkeling van deze strategische agenda’s met bijeen-

komsten en onderzoek. Het EUKN-Secretariaat, gevestigd in Den Haag, is verantwoordelijk voor de coördinatie en 

het functioneren van het netwerk. 

Voor meer informatie over het EUKN, ga naar www.eukn.eu en schrijf u in voor onze newsletter.
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Tijdens het Policy Lab werd een studie gepresenteerd over de huidige stand van zaken inzake dak- en thuisloosheid 

in de EU, die onlangs werd uitgevoerd door het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC: Joint Research 

Centre) van de Europese Commissie. In het besef dat dak- en thuisloosheid in heel Europa toeneemt, werden hier-

mee verband houdende Belgische en internationale projecten voorgesteld in workshops rond drie thema's: Hous-

ing First, collectieve huisvesting en dak- en thuisloosheid bij jongeren.

Voorbeelden van Belgische, Nederlandse, Franse en Schotse steden en ngo's werden uitgewisseld. De geleerde less-

en werden geschetst en er werd input geboden voor inhoudrijke discussies onder de deelnemers. Die zullen door de 

Belgische autoriteiten worden meegenomen bij de verdere ontwikkeling van het overheidsbeleid ter voorkoming en 

bestrijding van dak- en thuisloosheid. Het Policy Lab werpt licht op de noodzaak van een geïntegreerde aanpak van 

dit complexe probleem, door middel van gezamenlijke governance op verschillende niveaus, gericht op verbetering 

van het leven van dak- en thuislozen.

Inleiding
Het Policy Lab werd ingeleid door Meryame Kitir, minister van Grootst-
edenbeleid, en Karine Lalieux, minister van Maatschappelijke Integratie 
en Armoedebestrijding. Het evenement is daarmee een voorbeeld van de 
Belgische interministeriële samenwerking rond het complexe thema dak- 
en thuisloosheid.

Meryame Kitir
Minister van Grootstedenbeleid

De sociale ongelijkheid is tijdens de pandemie toege-

nomen, en ook het aantal dak- en thuislozen stijgt. De 

Belgische regering erkent het 'Housing First'-princi-

pe - dat het belang benadrukt van het bieden van een 

veilige woonruimte, maar ook van op maat gesneden 

toezicht en begeleiding - en geeft prioriteit aan Hous-

ing First-programma's die focussen op de bestrijding 

van dakloosheid onder jongeren. Het feit dat in Bel-

gië 18- tot 25-jarigen bijna 20% van de totale groep 

daklozen uitmaken, is een ongemakkelijke waarheid, 

die niet mag worden genegeerd. Deze uitzonderlijke 

tijden vereisen uitzonderlijke maatregelen om dak- en 

thuislozen te steunen. Het Policy Lab biedt een unieke 

kans om verder te kijken dan de Belgische aanpak en 

inspiratie te halen uit wat elders gebeurt. 

Karine Lalieux
Minister van Maatschappelijke  
Integratie en Armoedebestrijding

Met de steun van initiatieven van de Koning Boudewi-

jnstichting, samen met lokale regeringen en verenigin-

gen, werden in verschillende Belgische steden gegevens 

verzameld die wijzen op een enorme toename van dak- 

en thuisloosheid. Uit de cijfers blijkt niet alleen dat het 

aantal dak- en thuislozen toeneemt, maar ook dat die 

groep diverser wordt - het gaat nu om meer vrouwen, 

gezinnen, jongeren en personen met een migratieach-

tergrond. Een geïntegreerde aanpak op verschillende 

niveaus is de sleutel tot de ontwikkeling van een suc-

cesvol beleid, dat preventie van dak- en thuisloosheid, 

toegang tot huisvesting en sociale ondersteuning moet 

combineren. Door de interministeriële samenwerking 

en de samenwerking op verschillende niveaus in België 

te consolideren, betekent dit Policy Lab een belangrijke 

stap in de strijd tegen dak- en thuisloosheid.

Open de Policy Lab website Bekijk de Policy Lab

4

https://eukn.eu/our-work/policy-labs/preventing-and-fighting-homelessness/
https://eukn.eu/our-work/policy-labs/preventing-and-fighting-homelessness/
https://www.youtube.com/watch?v=n5wHqxKeMcc&list=PLNYdoFux97duyq8Hzk-RM9QALZheaYj_x&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=n5wHqxKeMcc&list=PLNYdoFux97duyq8Hzk-RM9QALZheaYj_x&index=4


Dak- en thuisloosheid in Europa 

Sjoerdje van Heerden, Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek,  
Europese Commissie
In haar keynote schetste Sjoerdje van Heerden de stand van zaken met betrekking tot dak- en 

thuisloosheid in Europa door de voorlopige resultaten te delen van de begin 2022 te public-

eren studie van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC): "Homelessness in 

EU urban areas, before and after the pandemic". Het JRC is de interne wetenschappelijke en 

ondersteunende dienst van de Europese Commissie, die ernaar streeft de beleidsvorming van 

de EU te ondersteunen met goed onderbouwd advies.

tijd veranderd en omvat nu een groter aantal jongeren 

en kinderen, migranten, Roma en andere kansarme 

minderheden, vrouwen en gezinnen. 

Methodologische uitdagingen
Het onderzoek naar dak- en thuisloosheid in Europa 

wordt geconfronteerd met de fundamentele methodol-

ogische uitdaging dat verschillende definities worden 

gehanteerd en verschillende methoden voor het ver-

zamelen van gegevens worden toegepast.

De zogeheten ETHOS light-definitie² is door FEANTSA 

voorgesteld om geharmoniseerde statistische ge-

gevens over dak- en thuisloosheid te verkrijgen. De 

definitie categoriseert dak- en thuislozen niet alleen 

als 'mensen die op straat leven', maar ook als mensen 

in noodaccommodatie, andere onderkomens, zoals 

tijdelijke opvangcentra, instellingen voor gezond-

heidszorg of jeugdzorg of gevangenissen, niet-conven-

tionele woningen, en huizen van familie of vrienden. 

Hoewel deze gangbare definitie in heel Europa bekend 

is en wordt gebruikt, is de praktische toepassing ervan 

voor verbetering vatbaar: er zijn aanzienlijke verschil-

len in de methoden voor het verzamelen van gegevens, 

vooral dan in kleinere stedelijke gebieden. 

Stand van zaken inzake dak- en  
thuisloosheid in Europa
In de meeste delen van Europa is het aantal dak- en 

thuislozen de afgelopen tien jaar gestegen. Finland is 

het enige land waar dat aantal daalt. Volgens gegevens 

van FEANTSA¹ slapen elke nacht ongeveer 700.000 

personen op straat of in opvangcentra. De financiële 

crisis, die dateert van 2008-2009, lijkt de situatie nog 

te hebben verergerd. 

• Bijna 20% van de 225 miljoen huishoudens in de 

EU kan worden aangemerkt als 'extreem overbe-

last' door woonkosten, omdat zij meer dan 60% 

van hun besteedbare inkomen aan huisvesting 

besteden.

• Niet minder dan 10% van de huishoudens is 'rege-

lmatig overbelast' door woonkosten: zij besteden 

meer dan 40% van hun besteedbare inkomen aan 

huisvesting.

• Meer dan 37 miljoen (16,7%) huishoudens wonen 

in overbevolkte omstandigheden.

• Meer dan 15 miljoen (7%) huishoudens hebben 

moeite om een aangename kamertemperatuur te 

handhaven.

• Meer dan 29 miljoen (13,1%) huishoudens wonen 

in vochtige omstandigheden.

Het profiel van dakloze personen is in de loop van de 

1  FEANTSA is de Europese Federatie van Nationale Organisaties die met daklozen werken, de enige Europese ngo die zich uitsluitend richt op   
de strijd tegen dak- en thuisloosheid. Meer informatie op: https://www.feantsa.org/en/about-us/what-is-feantsa 
2 Meer informatie over de ETHOS light-definitie vindt u hier:  
    https://www.feantsa.org/download/fea-002-18-update-ethos-light-0032417441788687419154.pdf
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Ontwerp en resultaten van het  
JRC-onderzoek
In het voorjaar en de zomer van 2020 heeft het JRC een 

onderzoek uitgevoerd in Europese gemeenten, met ste-

un van FEANTSA en Eurocities. De studie heeft tot doel 

een beter inzicht te krijgen in dak- en thuisloosheid 

in Europa, het verzamelen van gegevens en beleids-

maatregelen, ontwikkelingen tijdens de coronapande-

mie en mogelijke implicaties voor het beleid. 

De 131 steden die hebben gereageerd, vertegenwoordi-

gen een grote verscheidenheid aan gemeenten, afkom-

stig uit 16 EU-lidstaten en variërend van uitgestrekte 

grootstedelijke gebieden tot steden met minder dan 

5.000 inwoners.

De voorlopige bevindingen  van het onderzoek omvat-

ten het volgende:

• 87% van de respondenten definieert dak- en thuis-

lozen als een variant van het idee van personen 

'zonder vaste verblijfplaats', terwijl slechts 9% 

(hoofdzakelijk grotere steden) bevestigt de ETHOS 

light-definitie te gebruiken.

• Hoe groter een stad is, hoe groter het aandeel dak- 

en thuislozen. Deze duidelijke positieve correlatie 

brengt ook met zich mee dat  zero dak- en thuis-

loosheid alleen in kleine gemeenten voorkomt. 

• De belangrijkste oorzaken die tot dak- en thuis-

loosheid leiden, zijn vaak met elkaar verbonden en 

omvatten: (1) geestelijke problemen en/of verslav-

ing; (2) minder of geen inkomsten meer; en (3) 

gezinsomstandigheden, zoals een echtscheiding. 

• De meeste ondervraagde steden melden een 

toename van het aantal dak- en thuislozen in de 

afgelopen tien jaar, die meestal verband houdt met 

een hogere incidentie van armoede, het gebrek aan 

betaalbare huisvesting, regeringswisselingen en 

veranderingen in bestuurlijk opzicht. Anderzijds 

vermelden de steden die een daling van het aantal 

dak- en thuislozen vaststellen, veranderingen in 

het beleid, een toename van betaalbare huisvest-

ing, een laag armoedepercentage en veranderingen 

in de financieringssystemen als de belangrijkste 

bijdragen aan deze verbetering.

• In de onderzochte steden is meer dan 82% van de 

daklozen mannelijk en bijna 75% nationaal onder-

daan. De meeste steden melden echter een stijgen-

de tendens naar meer jongeren, meer vrouwen en 

meer vluchtelingen onder de dak- en thuislozen-

populatie.

Beleid en Housing First
Om dak- en thuisloosheid aan te pakken voeren Eu-

ropese steden uiteenlopende beleidsmaatregelen uit. 

Ongeveer 50% van de ondervraagde steden heeft een 

specifieke daklozenstrategie, die meestal is verankerd 

in een regionale of nationale strategie. Dat betekent ook 

dat ongeveer de helft van de ondervraagde steden geen 

specifieke strategie heeft om dak- en thuisloosheid te 

bestrijden. Bijna 27% heeft een Housing First-beleid 

ingevoerd. 

Dak- en thuisloosheid houdt nauw verband met 

betaalbaarheid/toegankelijkheid van huisvesting. In 

dat verband geeft 38% van de steden aan dat dak- en 

thuislozen toegang hebben tot sociale of openbare 

huisvesting, terwijl 69% vermeldt dat er prioritaire 

toegangswegen tot huisvesting voor dak- en thuislozen 

bestaan. 

De pandemie en het tijdperk erna
De meeste steden geven aan dat het aantal dak- en 

thuislozen tijdens de pandemie stabiel is gebleven, 

maar dat een toename wordt verwacht na het stop-

zetten van de noodhulpmaatregelen en zodra uit-

zettingen opnieuw frequenter zullen worden. Andere 

bevindingen in verband met de pandemie zijn: dak- en 

thuislozen vinden een onderdak bij familieleden, veel 

mensen komen niet in aanmerking voor een test omdat 

ze niet geregistreerd staan, het is moeilijk om quaran-

tainebevelen na te leven, en het aantal jonge dakloze 

vrouwen neemt toe - waarschijnlijk door een toename 

van intrafamiliaal geweld. 

3 De volledige publicatie wordt begin 2022 verwacht, de hier gepresenteerde resultaten zijn bijgevolg voorlopig.
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Belangrijkste geleerde lessen voor 
steden
Veel steden benadrukken dat bij de bijstand 

aan dak- en thuislozen rekening moet worden 

gehouden met de diversiteit van de groep wat 

betreft gender, leeftijd, etniciteit en achter-

grond. Het is ook belangrijk de particuliere sec-

tor verantwoordelijk te houden door middel van 

gereguleerde huurprijzen en bindende voor-

waarden wanneer aanspraak wordt gemaakt op 

overheidsfinanciering. Beleidsmaatregelen ter 

bestrijding van dak- en thuisloosheid vereisen 

een geïntegreerde aanpak met een toezichts-

model dat een coalitie tussen alle partners tot 

stand brengt. Bovendien moet een persoons-

gerichte aanpak worden gevolgd, waarbij elk 

geval van een dak- of thuisloze individueel 

wordt beheerd, via een 'casemanager'-model. 

Op die manier is de kans groter dat de daklozen 

zich betrokken voelen bij hun eigen verander-

ingsproces in de richting van betere woonom-

standigheden.

De pandemie heeft ook bepaalde duurzame effecten 

teweeggebracht, zoals de openstelling de klok rond van 

opvangvoorzieningen; het bieden van veiligheid en pri-

vacy-afstand; de ontwikkeling van autonome huisves-

tingsprojecten; de activering van één enkel toegangs- 

en oriëntatiecentrum in de stad; en de versterking van 

geïntegreerde inspanningen met de gezondheidsdien-

sten.

37% van de ondervraagde steden verklaart dat hun 

herstelplan voor een pandemie de kwesties van onze-

kere huisvesting en dak- en thuisloosheid omvat.

Dakloze migranten
Het JRC heeft onlangs een verslag gepubliceerd over 

'A Place-Based Approach to Migrant Integration'. Op 

basis van een casestudy over de stad Luik worden in 

het verslag drie belangrijke uitdagingen voor de steun 

aan dakloze migranten geïdentificeerd: ten eerste 

vormt het gebrek aan registratie een extra barrière voor 

migranten om steun te ontvangen. Ten tweede valt het 

migratiebeleid vaak onder een ander rechtsgebied en 

gelden daarvoor dus niet dezelfde regels als voor het 

beleid ten aanzien van de autochtone dak- en thuis-

lozenpopulatie. Ten derde kan de starheid van finan-

cieringsprogramma's (in dit geval van de EU) een rem 

zetten op het vermogen van plaatselijke actoren om 

zich aan te passen aan opkomende ad-hocproblemen.

Een inclusieve en duurzame woningmarkt

Drie recente JRC-verslagen hebben betrekking op 

de woningmarkt. In het verslag 'Who owns the city' 

wordt gekeken naar de financialisering van huisvesting 

in EU-steden. Een technisch verslag zoomt in op de 

dynamiek van de huizenprijzen en de betaalbaarheid 

in Amsterdam. Ten slotte staat er nog een verslag op 

stapel over vastgoedinvesteringen en de betaalbaarheid 

van woningen in Lissabon en Porto, waaruit blijkt dat 

de jongere bevolking steeds moeilijker toegang krijgt 

tot de woningmarkt in deze steden.

Beleidslijnen en initiatieven van de EU
De lidstaten van de EU hebben de primaire verant-

woordelijkheid en bevoegdheid om dak- en thuisloos-

heid aan te pakken. Los daarvan stimuleert de Europese 

Commissie de lidstaten om geïntegreerde, op huisves-

ting gerichte langetermijnstrategieën op nationaal, re-

gionaal en lokaal niveau vast te stellen en een doeltref-

fend beleid ter voorkoming van uitzettingen te voeren.

Financieringsbeleid en onderzoek 

De Europese structuur- en investeringsfondsen zijn 

een belangrijk instrument in de strijd tegen dak- en 

thuisloosheid. Tijdens de programmeringsperiode 

2021-2027 moet elke lidstaat ten minste 25% van 

zijn middelen uit het Europees Sociaal Fonds+ (ESF+) 

investeren in sociale inclusie, zodat strategische 

7



politieke hervormingen om dak- en thuisloosheid 

uit te bannen kunnen worden opgestart. Het Steun-

fonds voor Structurele Hervormingen van de Europese 

Commissie moedigt de lidstaten dan weer aan om een 

grootschaliger beleid ter bestrijding van de dak- en 

thuisloosheid via huisvesting te financieren. Onderzo-

ek, transnationaal leren en wederzijdse uitwisselingen 

worden ook gefinancierd via het EU-programma voor 

werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI).

 

Kinderen en jongeren 

De bestrijding van materiële deprivatie⁴ is opgenomen 

in het ESF+ en moet ten minste 3% van de door de 

lidstaten geïnvesteerde middelen vertegenwoordigen. 

Een deel van het fonds is bestemd voor de strijd tegen 

kinderarmoede. De lidstaten waar het percentage kin-

deren dat een risico op armoede of sociale uitsluiting 

loopt, hoger is dan 23,4% (het EU-gemiddelde voor 

2017-2019), moeten minstens 5% van hun ESF+-mid-

delen investeren in de bevordering van billijke toegang 

voor kinderen tot gratis gezondheidszorg, behoorlijke 

huisvesting en geschikte voeding. 

Renovatie van woningen

Duurzame en toegankelijke huisvesting voor iedereen 

is essentieel om dak- en thuisloosheid te voorkomen. 

In het kader van het COVID-19-herstelplan is de 

Commissie van plan verdere steun te verlenen voor 

de renovatie van gebouwen in Europa. Het meerjarig 

financieel kader voor de periode 2021-2027 en het her-

stelinstrument NextGenerationEU bieden de kans om 

de 'renovatiegolf' op gang te brengen. Bovendien wil 

de Nieuwe Europese Bauhaus-beweging innovatieve 

oplossingen voor duurzame en toegankelijke huisvest-

ing voor iedereen bevorderen.

4 Materiële deprivatie verwijst naar het onvermogen van individuen of huishoudens om zich de consumptiegoederen en activiteiten te veroor-
loven die op een bepaald moment typisch zijn voor een samenleving, ongeacht de voorkeuren van mensen met betrekking tot deze goederen. 
- Bron van de definitie: OESO, 2007, Society at a Glance: OECD Social Indicators, editie 2006, OESO, Parijs.
5 https://www.2021portugal.eu/en/news/lisbon-declaration-on-the-european-platform-on-combatting-homelessness/ 

Europees platform ter bestrijding van dak- en  

thuisloosheid

Dit platform, dat in 2021 van start is gegaan met de 

'Verklaring van Lissabon over het Europees platform 

voor de bestrijding van dakloosheid'5, bundelt Europe-

se instellingen, nationale regeringen en groepen uit 

het maatschappelijk middenveld, die zich ertoe hebben 

verbonden samen te werken aan de bestrijding van da-

kloosheid in de EU. Het platform, dat deel uitmaakt van 

het actieplan voor de Europese pijler van sociale rech-

ten, heeft tot doel de dialoog te bevorderen, wederzijds 

leren te vergemakkelijken, feitenmateriaal en monitor-

ing te verbeteren en de samenwerking te versterken. 

8

https://www.2021portugal.eu/en/news/lisbon-declaration-on-the-european-platform-on-combatting-homele


Housing First

De ervaring van Marseille 
Voorgesteld door Raphael Bouloudine

In 2010 werd in Frankrijk een nationale strategie 

ontwikkeld om daklozen prioritaire toegangsroutes 

tot huisvesting te bieden. Een van de programma's 

binnen dit kader is 'un chez-soi d'abord'. Dit program-

ma biedt mensen met ernstige psychische problemen 

rechtstreeks toegang tot huisvesting en berust op twee 

pijlers:

• Housing First, gebaseerd op acht gevestigde  

beginselen6 en gefinancierd uit fondsen voor so-

ciale cohesie en huisvesting, 

• Intensieve begeleiding van daklozen tijdens hun 

re-integratieproces in de gemeenschap, gefinanci-

erd uit gezondheidsfondsen.

Het eerste experimentele project werd verwezenlijkt in 

een verlaten hotel waar huisvesting en psychologische 

ondersteuning werden geboden. Dit proefproject trok 

de aandacht van de Franse regering, die opdracht gaf 

tot een studie over de stand van zaken met betrekking 

tot daklozen die met geestelijke gezondheidsproble-

men te kampen hebben. Als gevolg daarvan is het 'chez-

soi d'abord'-project over het hele land verspreid en door 

32 steden overgenomen. 

Uit een andere studie, uitgevoerd in 2012, bleek dat on-

danks het feit dat velen zelfstandige huisvesting kregen 

aangeboden, onvoldoende personen erin slaagden goed 

te integreren in de samenleving. Voortbouwend op deze 

bevinding en op succesvolle ervaringen in de Verenigde 

Staten en Canada werd in Marseille het project 'Work-

ing First' ontwikkeld. De methodologie van Working 

First is erop gericht daklozen er weer bovenop te doen 

komen door middel van werk en tegelijk individuele 

steun te verlenen. Hoewel de aangeboden banen niet 

altijd even stabiel zijn, zijn zij nuttig voor daklozen om 

werkervaring op te doen en hun arbeidsgeschiktheid in 

te schatten.

Housing First/Working First Charleroi 
Gepresenteerd door Laurent Ciaccia en 
Amélie Loisse

De Belgische Housing First-ervaring begon in 2013 

als een experiment dat bijdraagt tot de strijd tegen 

dakloosheid. De voorgestelde aanpak was vrij vernieu-

wend, een aanvulling op de reeds bestaande benade-

ringen in het land, en was zowel op sociale integratie 

als op huisvesting gericht. Na een positieve evaluatie 

na de experimentele fase van drie jaar is het program-

ma structureel geworden in de verschillende Belgis-

che gewesten. Vandaag zijn er een twintigtal Housing 

First-projecten in België. 

In Charleroi was Housing First het uitgangspunt voor 

de ontwikkeling van het Working First-project. In 

Housing First is een succesvol model gebleken om dakloosheid aan te pakken. Het uitgangspunt is dat de 

eerste behoefte het verkrijgen van stabiele huisvesting is, en dat andere kwesties die van invloed kunnen 

zijn op het huishouden, daarna kunnen en moeten worden aangepakt. Tijdens het Policy Lab richtte een 

werkgroep zich op Housing First, waarbij goede praktijken werden verzameld uit Marseille in Frankrijk en 

Charleroi in België.  

6 Dit zijn de kernbeginselen van Housing First, gepresenteerd door Housing First Europe: huisvesting is een mensenrecht, keuze en controle voor 
de gebruikers van de dienst, scheiding tussen huisvesting en behandeling, herstelgerichtheid, schadebeperking, actieve betrokkenheid zonder 
dwang, persoonsgerichte planning en flexibele ondersteuning zolang als nodig is.
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het besef dat huisvesting de eerste stap is om uit de 

vicieuze cirkel van dakloosheid te raken, grijpt Working 

First jobs aan als een 'herstelvector' die bijdraagt tot de 

re-integratie en het welzijn van de personen in nood. 

Zij worden ondersteund en begeleid tijdens een proces 

dat op maat gesneden en flexibel moet zijn. 

De pandemie heeft de cruciale rol van sociale integratie 

onderstreept. Working First Charleroi heeft activiteiten 

uitgevoerd om het isolement van daklozen te vermijden 

en hun betrokkenheid bij de gemeenschap te verzeker-

en. Tijdens de pandemie nam ook de moeilijkheid om 

werk te vinden toe, en daarom waren digitale hulpmid-

delen essentieel om de ondersteunde mensen actief te 

houden, door ze opleidingen en andere mogelijkheden 

aan te bieden. 
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De Tussenvorziening, Utrecht
Gepresenteerd door David de Goede

De Tussenvoorziening is een sociale zorginstelling 

die dak- en thuislozen ondersteunt, onder meer door 

collectieve woonoplossingen. Het uitgangspunt is om 

een dak- of thuisloze een eigen, individuele woning te 

bieden. In eerste instantie huren cliënten hun apparte-

ment bij De Tussenvoorziening. Wanneer dit vlekkeloos 

verloopt, dan worden rechtstreeks met de woningcor-

poratie huurovereenkomsten gesloten. Tegelijkertijd 

worden de cliënten lid van de huurdersvereniging en 

vormen zij zo een gemeenschap met andere huurders 

die geen verleden van dakloosheid kennen. Deze op-

zet vermindert de weerstand uit de buurt, omdat de 

huurders vaak zorg dragen voor elkaar en samen activ-

iteiten uitvoeren. We noemen enkele van de collectieve 

huisvestingsprojecten van De Tussenvoorziening in 

Utrecht:

Majella wonen is een project dat bestaat uit 70 eenhe-

den, waarvan er 30 worden bewoond door cliënten van 

De Tussenvoorziening. Het bijzondere is dat de bege-

leiding en de ondersteuning na drie jaar worden stop-

gezet, waarna de huurders samenwonen als onderdeel 

van een 'gewone' woonsituatie.

Green Sticht is het eerste 'Welcome In My Back-

yard'-project (WIMBY) dat in Utrecht wordt uitgevo-

erd. Het project, dat sinds 2003 op diverse plaatsen in 

de stad wordt uitgerold, omvat de opvang van daklozen 

of personen met problemen op het vlak van de gees-

telijke gezondheid in een door de eigenaar bewoonde 

woning, waardoor deze mensen gemakkelijker kunnen 

integreren en er een buurtgevoel met veel sociale inter-

actie ontstaat. 

Geleerde lessen:

• Het Housing First-beginsel is in wezen: mensen 

hun eigen stekje geven zonder al te veel criteria.

• Een goede relatie met de andere bewoners is van 

fundamenteel belang. 

• De nadruk moet niet liggen op wat de (voormalige) 

daklozen niet kunnen, maar op wat zij wel kunnen. 

• Woningcorporaties zijn belangrijke partners met 

wie de dialoog moet worden aangegaan om mo-

gelijke overlast samen op te lossen en samenwerk-

ingsverbanden te verkennen.

• Het op elkaar afstemmen van cliënten is belangrijk 

om iedereen een passende leefomgeving en bege-

leiding op maat te kunnen bieden. Er moet struc-

turele medische en psychosociale hulp beschikbaar 

zijn voor wie daarop is aangewezen. 

KADANS wonen, Antwerpen
Voorgesteld door Yves Kempeneers

Hoewel het recht op huisvesting sinds 1994 in de Bel-

gische Grondwet is opgenomen, is de huidige huisves-

tingssituatie zorgwekkend. In 2014 heeft de Belgische 

regering overeenstemming bereikt over een samenw-

erking met gemeenten om dit complexe probleem te 

bestrijden en een geïntegreerde aanpak te bevorderen. 

Bovendien keurde de Vlaamse regering in 2015 een 

actieplan voor armoedebestrijding goed dat focust op 

preventie en huisvestingsgericht beleid. 

In de context van dak- en thuisloosheid verwijst collectieve huisvesting (of gemengd wonen in de Ned-

erlandse context) naar huisvestingsprojecten waarin 'gewone' huurders, voormalige daklozen, studenten, 

jongeren, mensen met psychische kwetsbaarheden, ouderen en vluchtelingen vrijwillig een of andere 

woonruimte delen. Tijdens het Policy Lab heeft een werkgroep verschillende benaderingen van collectieve 

huisvesting getoond en besproken, via projecten in Nederland (Utrecht) en België (Antwerpen).

Collectieve huisvesting
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In dit kader is KADANS Wonen in 2017 opgericht 

als product van bestaande diensten voor geestelijke 

gezondheid. Het model is gebaseerd op twee pijlers: 

'ketenaanpak' en huisvesting. De organisatie streeft 

naar een holistische verbetering van de levensomstan-

digheden van daklozen met psychische problemen, 

door huisvesting te bieden aan mensen die anders 

tussen wal en schip vallen. 

De 'ketensamenwerking' ontrolt zich tussen meer-

dere partners, zoals verleners van geestelijke gezond-

heidszorg en verslavingsdeskundigen, lokale welzi-

jnscentra (CAW, Centrum Algemeen Welzijnswerk), 

maar ook de politie, die elke twee weken met elkaar 

overleggen. 

KADANS staat voor het principe 'Housing Apart To-

gether': individuele appartementen die door KADANS 

worden beheerd, maar deel uitmaken van een collec-

tieve structuur. Huisvesting wordt verstrekt zolang als 

- maar niet langer dan - nodig is. Een van de succes-

factoren is het bestaan van gezamenlijke voorzieningen 

met vast personeel, dat begeleiding en steun verleent 

en het conflictbeheer ondersteunt. Ook zijn er collec-

tieve ruimten voor bezoekers en voor vrijetijdsactivi-

teiten, die dienen om banden te smeden met de buurt. 

Cliënten van KADANS hebben recht op advies en infor-

matie tijdens de regelmatige huurdersvergaderingen.
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Rock Trust, Edinburgh
Voorgesteld door Gary Neil

Rock Trust is de Schotse specifieke liefdadigheidsin-

stelling voor dakloze jongeren en werkt met jongeren 

tussen 16 en 25 jaar. Het doel is om een einde te maken 

aan dak- en thuisloosheid onder jongeren in Schot-

land door ervoor te zorgen dat elke jongere toegang 

heeft tot deskundige jeugddiensten om hen te helpen 

dak- en thuisloosheid te voorkomen, te overleven en 

achter zich te laten. Dit is in overeenstemming met de 

toezegging van de Schotse regering om een einde te 

maken aan dak- en thuisloosheid, die werd vertaald 

in een actieplan op hoog niveau uit 2018. Ondanks 

de uitdagingen in verband met de pandemie is er in 

Schotland grote vooruitgang geboekt en zijn er doeltr-

effende diensten ontwikkeld. Een goed voorbeeld is het 

'trapsgewijze model', waarbij mensen stapsgewijs van 

dakloosheid naar een veilig huurcontract gaan, naar-

mate ze klaar zijn voor een leven als huurder. Dit model 

werkt goed voor veel jongeren, maar niet voor iedereen. 

In reactie hierop biedt het programma 'Housing First 

for Youth' een permanent huurcontract aan jonger-

en die anders zouden worden uitgesloten of zouden 

blijven steken in het trapsgewijze model, waardoor zij 

rechtstreeks van dakloosheid kunnen overstappen op 

een huis van hun keuze met een veilig huurcontract. 

Het is gebaseerd op vijf beginselen: 

1. Het recht op huisvesting zonder voorwaarden 

vooraf 

Jongeren hoeven niet aan te tonen dat ze klaar zijn 

voor een huurcontract. Er zijn ook geen voor-

waarden inzake nuchterheid of onthouding, noch 

andere aanvullende regels dan die welke in een 

veilig standaardhuurcontract zijn opgenomen. 

Bovendien worden huisvesting en steun geschei-

den: huisvesting wordt niet ingetrokken als/wan-

neer de steun eindigt en vice versa.  

2. Keuze van de jeugd, stem van de jeugd en zelfbes-

chikking 

Jongeren moeten worden ondersteund om van 

het begin tot het einde weloverwogen keuzes te 

maken, en moeten dus zinvol betrokken worden bij 

de planning, het ontwerp en de ontwikkeling van 

Housing First-diensten. 

3. Positieve welzijnsgerichte ontwikkeling van 

jongeren 

De geboden hulp ondersteunt een succesvol-

le overgang naar zelfstandig wonen en stabiele 

huisvesting, evenals een gezonde overgang naar 

volwassenheid. Om dit te laten werken is een posi-

tieve, op sterke punten gebaseerde en traumageri-

chte aanpak essentieel. 

4. Geïndividualiseerde, cliëntgerichte ondersteun-

ing zonder tijdslimieten 

Dak- en thuisloosheid bij jongeren is een situatie waarin jongeren zonder vaste verblijfplaats of bron van 

inkomsten leven en onvoldoende toegang hebben tot de steunnetwerken die nodig zijn voor een veilige 

en zorgzame overgang naar volwassenheid.7 Van couchsurfing tot slapen op straat of in een opvangte-

huis: dak- en thuisloosheid bij jongeren neemt verschillende vormen aan. Tijdens het Policy Lab heeft één 

werkgroep zich op dit onderwerp geconcentreerd, waarbij benaderingen uit Edinburgh in Schotland en 

Kortrijk in België werden gepresenteerd. 

Dak- en thuisloosheid bij  
jongeren 

7 Zie https://www.homelesshub.ca/solutions/priority-populations/youth 
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Het opbouwen van een vertrouwensrelatie vergt 

tijd en flexibiliteit. De hulp wordt verleend door 

actieve betrokkenheid zonder dwang, waarbij de 

jongeren zelf beslissen waar ze steun bij wensen, 

en zonder tijdslimieten. 

5. Sociale inclusie en integratie in de maatschappij 

Er moeten mogelijkheden voor sociale en 

maatschappelijke betrokkenheid worden geboden 

om positieve, ondersteunende sociale netwerken 

en professionele netwerken voor jongeren te bev-

orderen.

Voor de 'Housing First Pathfinder' in Edinburgh paste 

Rock Trust de lessen aan van een proefproject dat in het 

gebied van de West Lothian Council was uitgevoerd, en 

herhaalde het dat proefproject met 17 jongeren uit de 

zorg. De resultaten van beide projecten waren vergeli-

jkbaar positief. Bij wijze van algemene evaluatie van de 

Housing First-aanpak voor jongeren blijven verschil-

lende uitdagingen bestaan: toegang tot huisvesting; 

duurzame financiering; jongeren worden niet als apart 

of 'klaar voor een huurcontract' beschouwd; moeilijk-

heid om een 'eindpunt' te bepalen voor jeugdspecifieke 

steun; en het vinden van de juiste mensen (jongeren 

zowel als medewerkers en partners). Anderzijds zijn de 

oplossingen te vinden in partnerschappen en overeen-

komsten; lokale en nationale strategieën; bewijsma-

teriaal en vergelijking met de peer-groep; en in over-

eengekomen processen en het leren uit fouten. 

Back on Track, Kortrijk
Voorgesteld door Wouter Vanclooster

Het Back On Track-project maakt deel uit van een 

'Social Impact Bond' (SIB). Dit betekent dat private 

partijen financiering bieden voor het project, via een 

contract met de overheid, en volgens bepaalde cri-

teria: focus op preventie, een innovatieve en tegelijk 

sociale aanpak, en onafhankelijke monitoring/beoor-

delingen (in dit geval uitgevoerd door de KU Leuven). 

De algemeen overeengekomen doelstellingen van het 

SIB-programma zijn onder meer: 85% van de deelne-

mende jongeren rondt het traject af en verwerft een 

huurcontract op eigen naam, 40% bereikt een inkomen 

hoger dan het leefloon, en een daling van 25% van het 

aantal gevallen van terugval.

Het Back on Track-programma richt zich op jonger-

en tussen 17 en 25 jaar, die ex-gedetineerden zijn en/

of dak- of thuisloos (na hun detentie) en die geen 

inkomen hebben dat hoger is dan het leefloon. De 

deelnemers hoeven niet aan specifieke inkomens- of 

levensstijlcriteria te voldoen om in aanmerking te 

komen. Ze moeten zich enkel bereid tonen om inten-

sieve begeleiding te ontvangen met het oog op een 

verbetering van hun situatie. De jongeren moeten ook 

instemmen met budgetcontrole wat betreft de dekking 

van hun huurkosten. 

Bovendien is het project specifiek gebaseerd op de rol 

en de houding van mentoren. Mentoren hanteren een 

optimistische en netwerkgerichte aanpak en vervullen 

een op maat gesneden begeleidende en coachende rol, 

aangezien zij hun cliënten van nabij begeleiden, zonder 

al te veel 'professionele afstand'.

Zij leren op authentieke wijze, vol doorzettingsvermo-

gen en humor, de jongeren de zaken in perspectief te 

zien en maken hen sterker. 

Succesindicatoren van het project zijn onder andere 

een nauwe samenwerking met de Vlaamse Dienst voor 

Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB); een 

focus op de 'levenslijn' van cliënten in plaats van op 

papierwerk; een voorraad tijdelijke wooneenheden; 

inzicht in criminogene factoren; en sterke gedeelde 

overtuigingen met betrekking tot het omgaan en werk-

en met dak- en thuisloze jongeren. 
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