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1. SITUERING VAN DE DAK- & THUISLOOSHEIDPROBLEMATIEK IN DE WESTHOEK  

1.1. Omschrijving van de doelgroep dak- & thuislozen  

Alvorens de omvang van de dak- & thuisloosheidsproblematiek in onze regio kan geanalyseerd worden, moet volgende vraag beantwoord worden: wie 

behoort er precies tot de populatie van dak- en thuislozen?  

 

✓ Definitie volgens de POD MI 

Een dakloze is “de persoon die niet over een eigen woongelegenheid beschikt, die niet de middelen heeft om daar op eigen krachten voor te zorgen en daardoor geen 

verblijfplaats heeft, of die tijdelijk in een tehuis verblijft in afwachting dat hem een eigen woongelegenheid ter beschikking wordt gesteld". 
 

(Artikel 1 KB 21 september 2004 mbt. toekenning installatiepremie door OCMW) 

 

Een algemeen gebruikte definitie van 'thuisloze' is dan weer niet voorhanden. Iedereen is het er echter over eens dat 'ontankering' eigen is aan thuisloosheid. Zo verliest 

de thuisloze zijn sociale netwerken, zijn familie of de banden met zijn familie, andere contactpunten en steunfiguren en heeft tenslotte geen enkele binding meer die nog 

van enige betekenis is. 

 

✓ Definitie Algemeen Welzijnswerk  

‘Thuisloosheid is een toestand waarin een persoon zonder permanente woonst, werk en/of bestaansmiddelen verkeert en waarin sprake is van een combinatie van 

persoonlijke, relationele en maatschappelijke kwetsbaarheid, zodat er geen bindingen van betekenis meer bestaan op deze drie domeinen’ 
 

(Van Menxel, G., Lescrauwaet, D., & Parys, I. (2003). Verbinding verbroken. Thuisloosheid en algemeen welzijnswerk in Vlaanderen. Berchem.) 

 

✓ Definitie FEANTSA  
 

Op Europees niveau geldt een indeling van dak- en thuislozen op basis van de aard van de huisvesting: European Typology of Homelessness and Housing Exclusion 

(ETHOS). Hierbij worden 4 conceptuele categorieën met diverse subcategorieën onderscheiden, wat een gedifferentieerd beeld oplevert van de doelgroep:   
 

 

 

 

http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiM-bPLvPfLAhUBERQKHTjpB5YQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.steunpunt.be%2Fmedia%2Fdocument%2F66778%2Fdownload%2FEthos%252BBENL.pdf&usg=AFQjCNG0SWVO18pfw-OzOwXaosKk6eudXw&sig2=mzd3X9D0vLW-BUgzfMd3pw
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiM-bPLvPfLAhUBERQKHTjpB5YQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.steunpunt.be%2Fmedia%2Fdocument%2F66778%2Fdownload%2FEthos%252BBENL.pdf&usg=AFQjCNG0SWVO18pfw-OzOwXaosKk6eudXw&sig2=mzd3X9D0vLW-BUgzfMd3pw
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(www.feantsa.org, 2005)  

 

 

We kunnen op basis van bovenvermelde definities dus concluderen dat de problematiek van dak- en thuisloosheid niet enkel betrekking heeft op het aspect 

van huisvesting – het geen dak boven het hoofd hebben. Het gaat om een meervoudige kwetsbaarheid op diverse levensdomeinen, waardoor deze 

personen de link met zichzelf, hun naaste omgeving en de ruimere samenleving (dreigen te) verliezen.  

 

  

Categorie Subcategorieën  

Dakloos 1. mensen zonder vaste verblijfplaats  

2. mensen in nachtopvang 

 

Thuisloos  3. mensen in opvang voor thuislozen  

4. mensen in beveiligde vrouwenopvang  

5. mensen in opvang voor asielzoekers en immigranten 

6. mensen die binnenkort uit een instelling komen (o.a. gevangenis, jeugdinstelling, medische instelling)  

7. begeleid wonen 

 

Instabiele huisvesting  8. mensen zonder huurcontract  

9. mensen die hun huis uit worden gezet 

10. mensen die leven onder dreiging van huiselijk geweld 

 

Ontoereikende huisvesting 11. mensen in tijdelijke/niet-conventionele woningen 

12. mensen in ongeschikte huisvesting 

13. mensen die wonen in een extreem overbevolkt gebied 

 

http://www.feantsa.org/
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1.2. Dak- & thuislozen: ook in de Westhoek (landelijke context)?!  

Zoals de conclusie hierboven vermeldt, ligt de focus in beleid en onderzoek naar dak- en thuisloosheid vaak op de zichtbaarheid van dit fenomeen. 

Hierdoor krijg je vaak te horen dat er in landelijke regio’s geen “clochards” rondlopen. Maar onderzoek vanuit de KU Leuven1 toont aan dat er op basis van 

ETHOS-typologie wel degelijk dak- en thuislozen zijn in landelijke regio’s.  

 

Het klopt dat exacte cijfers over het aantal dak- en thuislozen in Vlaanderen niet zo eenvoudig te bekomen zijn, laat staan dat er een duidelijk overzicht is op 

niveau van de Westhoek. 

 

Niettemin hebben we vanuit het Welzijnsplatform van de Westhoek samen met het CAW Centraal-West-Vlaanderen, in wat volgt, een poging ondernomen 

om de dak- en thuislozenpopulatie in de regio Westhoek in beeld te brengen. 

 
 

 
1 http://www.belspo.be/belspo/brain-be/projects/FinalReports/MEHOBEL_Final%20report_FIN.pdf 

http://www.belspo.be/belspo/brain-be/projects/FinalReports/MEHOBEL_Final%20report_FIN.pdf
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1.2.1. Schatting o.b.v. onderzoek naar de hulpverlening aan dak- & thuislozen in Vlaanderen (anno 2014)  

 

In 2014 werd in opdracht van Minister Vandeurzen (Welzijn) een onderzoek gevoerd bij de gebruikers van de winteropvang, de CAW’s, en de OCMW’s. Het 

onderzoek beoogt een inschatting van de aanwezige dak- en thuislozen in Vlaanderen. Obv de nulmeting stelde men vast dat er voor de periode 15 januari 

2014 tem 15 februari 2014, 4329 cliënten (+16 jaar) dak- of thuisloos waren en/of leven onder de dreiging tot uithuiszetting. Men registreerde daar bovenop 

ook 1728 kinderen.  

 
1.2.2. Schatting o.b.v. ETHOS-categorieën (anno 2015)  

 

Bovenvermeld onderzoek dateert van 2014 en betreft een nulmeting in Vlaanderen. Om een scherper beeld te kunnen schetsen van de problematiek anno 

2019, en meer specifiek voor de regio Westhoek, werd getracht om een aantal cijfergegevens te verzamelen. We proberen de dak- en thuislozenpopulatie in 

beeld te brengen op basis van de volgende indicatoren: 

 

Effectieve dak- & thuisloosheid:  

a) Aantal opnames in doorgangswoningen van de OCMW’s (ETHOS 3) 

b) Aantal opnames in het crisisnetwerk (ETHOS I) 

c) Aantal opnames in de nachtopvang (ETHOS 1) 

d) Aantal verstrekte installatiepremies en referentieadressen via OCMW’s 

e) Aantal opnames in de residentiële opvang van het CAW (ETHOS 3) 

f) Aantal opnames in de beveiligde opvang van het CAW (ETHOS 4) 

g) Aantal modules preventieve uithuiszetting en woonbegeleiding van het CAW (ETHOS 7) 

 

Dreigende dak- & thuisloosheid:  

h) Aantal vorderingen tot uithuiszetting aangemeld via het OCMW (ETHOS 9) 
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a) Aantal opnames in de doorgangswoningen van de OCMW’s  
 

Wie kan hier terecht?  

Een doorgangswoning is een vorm van tijdelijke opvang die het OCMW aanbiedt als maatschappelijke dienstverlening:  

• De opvang is gericht op bepaalde doelgroepen en dient als tijdelijk verblijf. 

• De bewoner moet zich ‘engageren’ waarbij hij wordt ondersteund door een maatschappelijk werker van het OCMW.  

• Het tijdelijk wonen in de doorgangswoning is niet gratis. 

• De duur van het verblijf is doorgaans beperkt tot 4 maanden en kan eenmalig met 4 maanden worden verlengd.  

 

De Clep/de Passage te Alveringem 

De Passage is een opvanginitiatief voor dak- en thuislozen uit de ruimere regio Westhoek en wordt getrokken door het OCMW Alveringem in het 

voormalig woonzorgcentrum de Clep. Omdat het gebouw al eventjes leeg stond en men het signaal opving vanuit andere gemeenten dat er een te kort is 

aan doorgangswoningen besliste OCMW Alveringem om er een “intergemeentelijke doorgangswoning” van te maken genaamde de Passage. Omliggende 

OCMW’s kunnen zich aansluiten via een samenwerkingsprotocol zodat cliënten van hun grondgebied in De Passage terecht kunnen.  

Het verblijf in De Passage biedt een periode van tijdelijke woonzekerheid (4 maand en eenmalig verlengbaar met 4 maand) aan personen of gezinnen om 

tijdens die verblijfsperiode een duurzame oplossing voor de huisvestingsituatie te vinden. Het richt zich tot mensen die niet over een eigen woonplaats 

beschikken, 

▪ omdat hun woning onbewoonbaar is verklaard 

▪ omwille van een gerechtelijk bevel tot uitdrijving of omwille van familiale conflicten 

▪ omwille van een ramp zoals een brand, overstroming of omdat ze dakloos zijn 

Overzicht van de unieke cliënten en de cliëntsystemen (meerdere cliënten die onderling met elkaar verbonden zijn omdat ze bv. een gezin vormen): 
 

 2016 2017 2018 

Unieke cliënten 58 59 32 

Cliëntsystemen 46 40 28 

 

De gemiddelde verblijfsduur van deze unieke cliënten in 2015 75 nachten, in 2016 81 nachten, in 2017 69 nachten en in 2018 67 nachten. 
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Overzicht van de domicilie van de unieke cliënten:  
 

Gemeente  2016 2017 2018 

Alveringem 5 - 5 

De Panne   2 

Diksmuide 4 10 2 

Houthulst 3 2 2 

Ieper 15 5 - 

Koekelare 3 5 1 

Koksijde 11 12 4 

Kortemark 2 7 5 

Langemark-

Poelkapelle 

- 2 4 

Nieuwpoort 3 7 3 

Oudenburg 3 1 - 

Poperinge 2 2 3 

Veurne 6 6 1 

Vleteren 1 - - 

Totaal 58 59 32 

 

• Verhouding mannen vs. vrouwen:  

o 2016: 70 % vs 30 % 

o 2017: 66 % vs 34 % 

o 2018: 74 % vs 26 % 

 

• Verhouding -18-jarigen vs. + 18-jarigen (en meerderheidsgroep) 

o 2016: 13,8 % vs 86,2 % (waarvan 50 % tussen 19 & 34 jaar) 

o 2017: 20,3 % vs 79,7 % (waarvan 42,4 % tussen 19 & 34 jaar) 

o 2018: 6,3 % vs 93,8 % (waarvan 50 % tussen 35 & 59 jaar) 

 

• Hoofdredenen tot opname in de Clep/de Passage:  

1. Huisvestingsproblemen (34,5% in 2016, 61% in 2017, 65,6% in 2018) 
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2. Relationele problemen tussen partners, in een gezin, IFG (30.2% in 2015, 31% in 2016, 27,1% in 2017, 15,6% in 2018) 

3. Persoon van vreemde origine (24,2% in 2016, 6,8% in 2017, 6,3% in 2018) 

4. Psychische problemen (8,6% in 2016, 5,1% in 2017, 12,5% in 2018) 

• De meerderheid van de cliënten kan na de opvangperiode terecht in een woning op de private huurmarkt, van een OCMW of SVK. De tweede 

oplossing die meest voor komt is dat men bij vrienden of familie in trekt. En tot slot is er ook een groep die terecht komt in een opvangcentrum (bv. 

mannen- vrouwenopvang; vluchthuis; psychiatrie; …)  

 

Doorgangswoningen OCMW’s   

  2017 2018 

Gemeente  # doorgangs-

woningen  

# vragen 

naar 

opvang  

# 

toewijzingen 

Doorstroom naar 

duurzame oplossing?  

# vragen naar 

opvang  

# toewijzingen Doorstroom naar 

duurzame oplossing?  

Alveringem  1 wooneenheid 

De Passage 

(Supra) met 11 

kamers voor 13 

personen 

0 0  / 5 5 4 (gezin) > huurwoning  

 

De Panne 

 

 

 

Geen 

 

0 0 0 19 19 Merendeel kon op 

private huurmarkt 

gehuisvest worden. 

Diksmuide  

3 wooneenheden 

voor 14 

personen 

Onbekend 12 10 Onbekend 12 7 

Heuvelland 

  

1 wooneenheid 

met 3 kamers 

voor een groot 

gezin 

9 2  2 > huurwoning 12 6  Onbekend 

Houthulst 

  

 

 

5 1 1 > huurwoning    

 

Ieper 8 wooneenheden 

voor 13 

personen 

Onbekend 12 7 

3 > SHM- woning 

2 > huurwoning 

2 > eigen woning 

Onbekend 13 11 

5 > SHM-woning 

3 > huurwoning 

1 (gezin) > eigen 

woning 

1 > eigen woning 
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Koekelare 

  

Geen 7 5 Onbekend 8 2 Onbekend 

Koksijde  1 wooneenheid 

voor 8 personen 

19  19 15 (vonden een woning)    

Kortemark 1 wooneenheid 

voor 4 personen 

        

Langemark-

Poelkapelle 

4 wooneenheden 

voor 16 

personen 

13 9 5 (vonden een woning) 10 8 3 (vonden een woning) 

Lo-Reninge 5 wooneenheden 

voor 12 

personen 

Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend 5 Geen doorstroom in 

2018 

Nieuwpoort Geen Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend  

Poperinge 14 

wooneenheden 

voor 40 

personen 

Onbekend 18 Onbekend Onbekend 20 Onbekend  

Veurne Geen 7 7 4 (3 vonden woning; 1 

opname Zonnewende) 

12 4 4 

Vleteren 2 wooneenheden 

voor 10 

personen 

Onbekend Onbekend Onbekend 1 1 Nog geen doorstroom 

Zonnebeke 4 wooneenheden 

voor 14 

personen 

Onbekend 5 2 > huurwoning Onbekend 14  1 gezin > huurwoning 

1 > eigen woning 

TOTAAL 44 wooneenheden 

voor 148 personen 

Min. 60 Min. 90 Min. 46 Min. 67 Min. 109 Min. 31 
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b) Aantal opnames in het crisisnetwerk  
 

In West-Vlaanderen zijn er 6 regionale crisisnetwerken actief, wat een gebiedsdekkende werking oplevert:  

• Crisisnetwerk Regio Oostende 

• Crisisnetwerk Regio Brugge 

• Crisisnetwerk Veurne-Diksmuide 

• Crisisnetwerk Arrondissement 

Ieper 

• Crisisnetwerk Roeselare-Izegem-Tielt 

• Regionaal Crisisnetwerk Kortrijk

 

Wie kan hier terecht?  

Een regionaal crisisnetwerk is een intersectoraal samenwerkingsverband dat buiten de kantooruren beschikbaar is voor volwassenen met/zonder kinderen die 

met een acute woonnood geconfronteerd worden ten gevolge van een materiële of psycho-sociale crisissituatie. Het gaat om situaties van dakloosheid (ETHOS 

1). Naast het voorzien in crisisopvang wordt de eerstvolgende werkdag gezocht naar een meer structurele woonoplossing voor de cliënt. 

 

Omwille van veiligheidsredenen worden de volgende personen niet toegelaten in het crisisnetwerk:  

1. Personen die onder invloed zijn van alcohol en/of drugs 

2. Personen die tekenen van agressie vertonen bij de aanmelding 

3. Personen met een acute psychiatrische problematiek  

4. Personen die illegaal in ons land verblijven  

5. Minderjarigen zonder begeleiding 

6. Personen op de schorsingslijst 

 

Wie komt hier terecht? (gebaseerd op de registratie van 2018)  

Cijfers op provinciaal niveau  
 

Regio  Brugge Ieper Kortrijk Oostende Roeselare-

Izegem- Tielt 

Veurne-

Diksmuide 

TOTAAL 

Aantal aanmeldingen 240 12 367 52 81 14 766 

Aantal unieke cliënten* 160 10 159 52 63 14 458 

Aantal aanvaarde aanmeldingen  140 12 333 48 73 14 620 

Aantal effectieve opnames  108 6 282 44 66 5 511 

Aantal eenmalige opnames 68 6 58 44 40 4 220 
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Aantal herhaaldelijke opnames 40 0 224 0 26 1 291 

Totaal aantal overnachtingen  166 9 536 164 122 7 1004 

 

Hieronder geven we de domicilie weer van de unieke cliënten die zich hebben aangemeld in de verschillende crisisnetwerken:   
 

 Aantal unieke cliënten die zich aanmelden  

Crisisnetwerk (CN) Buiten de 

CN-regio 

Binnen de 

CN-regio 

Ambtshalve 

geschrapt 

Onbekend Totaal 

Brugge   34 79 20 27 160 

Ieper    2 7 1 0 10 

Kortrijk   37 111 11 0 159 

Oostende 7 41 2 2 52 

Roeselare-Izegem-Tielt 9 33 0 21 63 

Veurne-Diksmuide 1 8 3 2 14 

TOTAAL     458 

 

Cijfers regionaal crisisnetwerk Ieper & Veurne-Diksmuide 
 

In 2018 

• Verhouding mannen vs. vrouwen crisisnetwerk Ieper: 41.7% - 58.3% 

• Verhouding mannen vs. vrouwen crisisnetwerk Veurne-Diksmuide: 57.1% - 42.9% 

• Verhouding -18-jarigen vs. + 18-jarigen crisisnetwerk Ieper: 0% -  100%, waarvan 66.7% tussen 35 & 59 jaar  

• Verhouding -18-jarigen vs. +18-jarigen crisisnetwerk Veurne-Diksmuide: 0% - 100%, waarvan 50% tussen 35 & 59 jaar 

• Redenen tot opname in het crisisnetwerk Ieper & Veurne-Diksmuide: 

o Huisvestingsproblemen (34,5%) 

o Intrafamiliaal geweld (19,6%) 

o Problemen met partner (19,6%) 

o Thuisloosheid/ontankering (14,8%) 
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Tendensen tussen 2015 & 2018 – crisisnetwerk Ieper & Veurne – Diksmuide: 
 

Periode Aantal 

aanmeldingen 

Aantal 

aanvaarde 

aanmeldingen  

Aantal 

effectieve 

opnames 

Aantal 

effectieve 

overnachtingen 

Aantal 

herhaaldelijke 

opnames 

2015 71 61 37 49 30 

2016 51 51 35 68 5 

2017 23 17 7 12 0 

2018 26 26 11 16 2 

Gemiddelde  43 39 23 37 10 

 
Wat is de domicilie van de unieke cliënten die zich aanmelden?   

 

 Buiten de 

regio 

Binnen de 

regio 

Ambtshalve 

geschrapt 

Onbekend Totaal 

2015 13 45 1 1 58 

2016 4 34 2 5 45 

2017 11 21 6 4 42 

2018 3 15 4 2 24 

 

Overzicht van de unieke cliënten met domicilie binnen de regio:  
 

Gemeente  2015 2016 2017 2018 

Ieper 16 15 4 2 

Wervik 2 3 / / 

Zonnebeke 2 1 3 / 

Langemark-

Poelkappele 

6 / 1 1 

Mesen 3 / 1 / 

Poperinge 2 1 1 3 

Heuvelland / / / 1 

Alveringem / / 3 / 

Diksmuide 6 1 1 / 
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Koksijde 3 / 3 2 

Veurne 5 / 1 / 

De Panne / 1 / / 

Houthulst / 2 / / 

Koekelare / 4 1 2 

Nieuwpoort / 6 2 4 

Totaal 45 34 21 15 

 

We stellen na deze cijfers dus een blijvende nood vast aan crisisopvang tijdens de nacht binnen de regio Westhoek ook al is er een daling in unieke 

cliënten in de crisisnetwerken. Hiervoor is zeker en vast een verklaring te vinden in de komst van De Passage/ De Clep te Alveringem. Daar waar men vroeger 

personen liet overnachten in het Crisisnetwerk, omdat men geconfronteerd werd met wachtlijsten bij opvangplaatsen en men meerder werkdagen moest 

zoeken naar een oplossing voor die cliënten, is er nu meestal meteen een oplossing om cliënten in crisis onder te brengen in De Passage te Alveringem.  

Rekening houdend met de maatschappelijke tendensen (cfr. stijgende woonkosten, hoger aandeel uithuiszettingen, druk op de woningmarkt ten gevolge van de 

vluchtelingencrisis, ...) kunnen we bovendien aannemen dat het aantal personen die met een acute woonnood geconfronteerd worden door crisis, zeker weer 

zal toenemen in de toekomst.   

 

c) Aantal opnames in de nachtopvang 
In West-Vlaanderen is er een nachtopvang in Oostende, Brugge, Kortrijk en Roeselare. Enkel in Oostende is dit beperkt tot de wintermaanden; in de overige 

centrumsteden wordt geïnvesteerd in een permanente nachtopvang.  

 

Wie kan hier terecht?  

Volwassenen (met/zonder kinderen) die geconfronteerd worden met een chronische woonnood al dan niet in combinatie met psychosociale problemen. 

Naast de overnachting in een veilig bed wordt er ook een broodmaaltijd (’s avonds en ’s ochtends) voorzien en is er mogelijkheid om te douchen. Niemand 

wordt toegang ontzegd op basis van persoonlijke problemen zoals een psychische, sociale of verslavingsproblematiek. De toegang kan wel ontzegd worden 

naar aanleiding van inbreuk op het huishoudelijk reglement.  

 

Wie komt hier terecht?  

De registratie binnen de nachtopvangcentra is beperkt. Zo wordt meestal geen domicilie/verblijfplaats opgevraagd bij de cliënten die er overnachten. Bij gevolg 

kunnen we dus niet meedelen hoeveel personen die verblijven in de Westhoek, gebruik maken van de nachtopvang in omliggende centrumsteden. Enkel bij 

de nachtopvang Roeselare probeert men wel bij te houden van waar de cliënten komen. 
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Roeselare  
 

Periode # bedden Gemiddelde bezetting # unieke gebruikers Totaal # overnachtingen 

1/11/15 t.e.m. 31/03/16  10 5,52 89 840 

1/04/15 t.e.m. 31/08/16 10 7,6 71 953 

2017  8,7 238 ? 

2018  8,7 251 ? 

 

Inschrijving bevolkingsregister op moment van aanmelding 

 2017 (111 personen) 2018 (110 personen) 

Ambtshalve geschrapt 10      3     

Anderlecht 1      0 

Brugge 6     16   

Brussel 0 1   

De Haan 0 1   

Geluveld (Zonnebeke) 1     0 

Gent 0 2 

Gevangenis 4   1    

Ieper 1     0 

Ingelmunster 0 1   

Izegem 4   2   

Kortrijk 8   11  

Langemark 1    2   

Menen 1   0 

Merelbeke 0 1   

Onbekend/dubbele registratie 31    2   

Oostende 0 1   

Roeselare 37    61 (incl. referentieadres)   

Ronse 1   0 

Staden 1   2   

Torhout 0 1   

Wetteren 1   1   

Zarren (Kortemark) 0 1  



  

15 
 

Feitelijke verblijfsplaats op moment van aanmelding (bevoegdheid OCMW) 

 2017 (111 personen) 2018 (110 personen) 

Brugge 6 18 

Geluveld (Zonnebeke) 1 0 

Gent 3 2 

Ieper 1 0 

Izegem 3 2 

Kortrijk 11 11 

Langemark 0 1 

Menen 0 1 

Moorslede 0 1 

Onbekend / dubbele registratie 28 2 

Roeselare 55 68 

Staden 1 2 

Wetteren 1 0 

Zarren (Kortemark) 0 1 

 

Oostende  
 

Periode # bedden  Gemiddelde 

bezetting    

# unieke 

gebruikers 

Totaal # 

overnachtingen  

1/11/14 t.e.m. 31/03/15 29 ? 162 3459 

1/11/15 t.e.m. 31/03/16  20 ? 100 2295 

 

 

Brugge  
 

1/ Permanente nachtopvang 

• 10 bedden; max. 5 op 8 nachten beschikbaar, toegankelijk voor mensen met geldige verblijfsdocumenten 

2/ Winteropvang tijdens vriesweer van januari t.e.m. maart 

• uitbreiding naar 18 bedden; geen stopnachten, toegankelijk voor mensen die illegaal in dit land verblijven 
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Periode # bedden  Gemiddelde 

bezetting    

# unieke 

gebruikers 

Totaal # 

overnachting

en  

1/01/15 t.e.m. 31/12/15  10 80.16%  241 3288 

1/01/15 t.e.m. 31/03/16  18 71.46% 214 1407 

 

Mbt de nachtopvangcentra in West-Vlaanderen hebben we geen correcte cijfers omdat registratie binnen deze voorzieningen niet evident is en sommige 

centra niet permanent open zijn. 

Totaal aantal gebruikers nachtopvangcentra West-Vlaanderen winter 2015-2016: 511 (unieke gebruikers). Totaalcijfers vanaf 2017 ontbreken (muv Roeselare). 

Er is geen zicht op de cliëntstroom tussen de nachtopvangcentra onderling waardoor geen uitspraken kunnen gedaan worden over het aantal unieke gebruikers 

in alle nachtopvangcentra.  

 

d) Installatiepremie en referentieadres 
 

Aan de OCMW’s van de Westhoek werd bevraagd hoeveel toekenningen en weigeringen er waren van aanvragen voor enerzijds de installatiepremie en 

anderzijds het referentieadres bij het OCMW. Dergelijke hulpvragen wijzen nl. op een bepaalde woonnood die zich voordoet bij de cliënt. 

 

De installatiepremie betreft en geldsom die kan toegekend worden door het OCMW aan daklozen, personen die verblijven in een openluchtrecreatief 

verblijf (camping) en personen die voorlopig opgevangen worden door bv. vrienden/familie met als doel hen aan te moedigen om zich in een woning te vestigen 

en zo over een officieel adres te beschikken. Met dit bedrag kunnen de cliënten meubels kopen of aansluitingen voor nutsvoorzieningen betalen.  

 

Het referentieadres maakt het mogelijk dat bepaalde mensen die niet in België wonen of hier geen verblijfplaats hebben, de mogelijkheid hebben om toch 

een contactadres te hebben in een Belgische gemeente. Dit referentieadres is een zuiver administratief adres en biedt tevens de mogelijkheid om sociale 

voordelen te verkrijgen/te behouden bv. werkloosheidsuitkeringen, kinderbijslag, ziekenfonds,… Het is mogelijk om een referentieadres bij het OCMW aan 

te vragen. Het referentieadres bij een OCMW is een vorm van maatschappelijke dienstverlening die essentieel is in de strijd tegen dakloosheid. Dankzij deze 

maatregel is de dakloze administratief verankerd bekomen en post ontvangen 
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Gemeente 
Installatiepremie 2017 Installatiepremie 2018 

Referentieadres bij OCMW 

2017 

Referentieadres bij 

OCMW 2018 

Toekenning weigering Toekenning Weigering Toekenning Weigering Toekenning Weigering 

Alveringem 0 0 0  0  0 0  ? ?  

De Panne 24 0 15 0 2 5 2 1 

Diksmuide 6 0 0 3 8 2 6 0 

Heuvelland 1 0 0  0 2 1 2 0  

Houthulst 4 0  1  0 13 2  ?  ? 

Ieper 49 ? 50 ? ? ? 39 ? 

Koekelare 3 4 5 4 2 1 5 4 

Koksijde 29 0 23  ? 5 1 13  ? 

Kortemark  5 0   5  0  ? ?  ?   ? 

Langemark-

Poelkapelle 
4 1 5 0 4 0 6 0 

Lo-Reninge 1 0 1 0 1 0 0 0 

Mesen  0  0  0  0  0  0  0  0 

Nieuwpoort 22 1 22 3 7 2 16 3 

Poperinge 17 0 15 0 5 0 7 0 

Veurne 6 1 10 0 5 0 10 0 

Vleteren 0 0 2 0 0 0 1 0 

Zonnebeke 3 2 6 0 3 0 3 1 

 TOTAAL Westhoek 174 9 160 10 57 14 110 9 

TOTAAL WVL 357  377      
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e) Aantal opnames in de residentiële opvang van het CAW 
 

Wie kan hier terecht?  

In de residentiële opvangcentra van het CAW kunnen personen die door omstandigheden niet langer thuis kunnen wonen of door een noodsituatie geen 

onderdak meer hebben, tijdelijk terecht voor opvang en begeleiding. De opvangcentra bieden een veilige en beschermende omgeving. Er wordt opvang 

georganiseerd voor mannen, vrouwen, gezinnen en jongeren die met thuisloosheid geconfronteerd worden.  

 

 

Wie komt hier terecht? (cijfers 2018) 

 

Residentiële opvang  Domicilie gebruiker Totaal # 

gebruikers  Mid-

West 

Westhoek  Noord-

WVL 

Zuid-

WVL 

Oost-

VL 

andere 

provincie  

buitenland geen  ambtelijk 

geschrapt 

onbekend  

Mannenopvang Ieper 2 10 1 4 0 3  4  4 28 

Vrouwenopvang Ieper 6 14  1  2  1 1  25 

TOTAAL  8 24 1 5 0 5  5 1 4 53 

 

Nuancering van deze cijfers: 

• Dit gaat enkel om de opvang, gelegen in Ieper. Naast de opvang in Ieper zijn er nog opvangcentra van het CAW in Brugge, Oostende, Kortrijk en 

Bredene. We hebben geen actuele cijfers van het aantal cliënten uit onze regio die instromen in deze opvangcentra.  

• Een niet onbelangrijk aandeel cliënten (x) beschikt niet over een domicilieadres of is ambtelijk geschrapt, van een deel cliënten is de domicilie niet 

geregistreerd wegens onbekend.  

• De afwezigheid van een residentieel thuislozenaanbod in Midden West-Vlaanderen is opvallend; in de andere regio’s is dit aanbod veel sterker 

uitgewerkt, wat logischerwijs ook meer gebruikers creëert in deze regio’s.  
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f) Aantal opnames in de beveiligde opvang van het CAW   
 

Wie kan hier terecht?  

Vrouwen en hun kinderen (tot 18 jaar) die slachtoffer zijn van intra-familiaal geweld en waar het veiligheidsrisico zo groot is dat er nood is aan opvang op een 

beveiligd adres kunnen zich aanmelden bij CAW Centraal-West-Vlaanderen voor beveiligde opvang.   

 

Wie komt hier terecht? (cijfers 2018) 

 

Residentiële setting Domicilie gebruiker Totaal # 

gebruikers  Mid-

West 

Westhoek  Noord-

WVL 

Zuid-

WVL 

Oost-

VL 

andere 

provincie  

buitenland geen  ambtelijk 

geschrapt 

onbekend  

Beveiligde opvang Roeselare 5 5 7 4 10 47 ? 1   79 

 
 

g) Aantal modules preventie uithuiszetting & woonbegeleiding ambulant (ETHOS 7)  
 

Wie kan hierop beroep doen?  

 

Woonbegeleiding ambulant is er voor personen die omwille van meerdere problemen nood hebben aan ondersteunende acties in de woonsituatie. 

Cliënten kunnen aan huis ondersteund worden door het CAW op meerdere levensdomeinen: budgetteren, dagbesteding, woonvaardigheden, (her)opbouw 

sociaal netwerk, ... Het vergroten van de nodige competenties om zelfstandig te blijven wonen en het garanderen van woonzekerheid staan hierbij voorop.  

 

Preventie uithuiszetting is er voor sociale huurders die omwille van specifieke problemen hun woning dreigen te verliezen. Deze cliënten worden 

aanklampend ondersteund door het CAW vanaf het ogenblik dat de eerste probleemsignalen zich stellen én zonder dat de cliënt zelf al een hulpvraag gesteld 

heeft. De out-reachende begeleiding omvat diverse ondersteunende acties op het vlak van wonen: vergroten van woonvaardigheden, belangen van de huurder 

behartigen, toeleiden naar andere hulp, ... Dit alles ter preventie van uithuiszetting.  
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Wie doet hierop beroep? (cijfers 2018) 

 

Regio  Mid-West Westhoek Zuid-WVL Noord-WVL  

Zorgregio  Izegem Roeselare Tielt Diksmuide Veurne Ieper Poperinge Menen Waregem Kortrijk Brugge TOTAAL 

Aantal dossiers 20 48 14 8 13 22 2 1 1 1 1 131 

 

 

 

h) Aantal vorderingen tot uithuiszetting 
 

Het OCMW wordt – hetzij door de griffier, hetzij door de gerechtsdeurwaarder – op de hoogte gebracht wanneer een vordering tot uithuiszetting bij de 

rechtbank wordt ingeleid door de verhuurder. Na deze waarschuwing neemt het OCMW contact op met de betrokken perso(o)n(en) om te bekijken hoe 

uithuiszetting kan worden voorkomen of, indien dit niet mogelijk is, om die zo menswaardig mogelijk te laten verlopen en te zoeken naar oplossingen.    

 

Periode Aantal vorderingen tot 

uithuiszetting in de 

Westhoek obv bevraging bij 

OCMW’s 

Aantal situaties waarvan 

OCMW weet dat de 

uithuiszetting vermeden 

werd* 

2016 240 21 

2017 243 19 

2018 229 7 

 

* zeer ruwe schatting want in meer dan de helft van de situaties krijgt het OCMW daar geen verdere info over! 
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2. SAMENVATTEND OVERZICHT DAK- & THUISLOZENPOPULATIE 2018 

 

Beoogde doelgroep  Daklozen (ETHOS 1 & 2) Thuislozen (ETHOS 3, 4 & 7) Instabiele huisvesting (ETHOS 9)  

 Unieke gebruikers crisisnetwerk 

- verblijvend in West-Vl.: 458 

- verblijvend in Westhoek: 24 

- ambtelijk geschrapt/geen domicilie/ 

domicilie ongekend: 6 

 

Unieke gebruikers de Passage 

-  verblijvend in West-Vl.: 32 

- verblijvend buiten de Westhoek: 0 

- verblijvend in Westhoek: 32 

Gebruikers residentiële opvang CAW  

- domicilie in West-Vl.: 53 

- domicilie buiten West-Vl: 5 

- domicilie in Westhoek: 24  

- ambtelijk geschrapt /geen domicilie/ domicilie 

ongekend: 10 

Aantal vorderingen tot uithuiszetting bij 

OCMW’s  

-  in West-Vl.: niet bevraagd 

- in Westhoek: 229 

  

  Gebruikers beveiligde opvang CAW 

- verblijvend in West-Vl.: 79 

- verblijvend buiten West-Vl.: 57 

- verblijvend in Westhoek: 5 

- ambtelijk geschrapt/geen domicilie/ domicilie 

ongekend: 1 

Gebruikers nachtopvang Roeselare 

- verblijvend in West-Vl.: 251 

- verblijvend in Westhoek: 2 

Gebruikers crisis- & doorgangs-woningen OCMW 

- verblijvend in West-Vl.: niet bevraagd 

- verblijvend in Westhoek: min. 109   

- ambtelijk geschrapt/geen domicilie/ domicilie 

ongekend: geen zicht op   

Installatiepremie: 

- in West-Vl.: 377  

- in Westhoek: 160 

Begeleid wonen & preventieve woonbegeleiding 

- verblijvend in West-Vlaanderen: 131 

- verblijvend in Westhoek: 45 

- ambtelijk geschrapt/geen domicilie/ domicilie 

ongekend: n.v.t. 

 Aantal geregistreerde dak- & thuislozen die verblijven in West-Vlaanderen = min. 1381 

Aantal geregistreerde dak- & thuislozen die verblijven in Westhoek = min. 630 
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2.1. Nuancering van deze cijfers 

• De cijfers hebben betrekking op unieke gebruikers binnen de desbetreffende tijdelijke woonvorm. Ze bieden evenwel geen zicht op de cliëntstromen 

tussen deze woonvormen; wellicht zit hier een stuk overlap in. Uitspraken over het aandeel unieke dak- en thuislozen binnen de 630 geregistreerde 

personen is evenwel niet mogelijk doordat de registratiesystemen de anonimiteit van de gebruikers respecteren.   

• De cijfers rapporteren een aandeel dak- & thuisloze personen die ambtelijk geschrapt zijn en/of van wie de domicilie ongekend is. Het is eigen aan de 

problematiek dat personen zich begeven tussen de grenzen van sectoren, diensten en gemeenten. Dit pleit in het bijzonder voor een regionale strategie 

van dak- & thuisloosheid.  

 

We kunnen anderzijds stellen dat de feitelijke dak- en thuislozenpopulatie een stuk hoger ligt:  

• Een groep dak- en thuislozen wendt zich niet tot hulpverleningskanalen en blijft hierdoor onder de radar: de zogenaamde ‘zorgwekkende zorgmijders’. 

Het rapport ‘Noodgedwongen’ 2 stelt dat naar schatting 1,5 op 1000 inwoners kampen met ernstige psychiatrische problemen en niet of slechts 

fragmentarisch beroep doen op zorg. Ongeveer 1/3 onder hen verkeert in acute nood zonder gepaste hulp te ontvangen.  

• Een aantal subgroepen binnen de dak- en thuislozenpopulatie volgens ETHOS vallen hier buiten beschouwing:  asielzoekers, instellingenverlaters, ...  

• Ook cliënten die verblijven in privé-opvanginitiatieven werden hierbij niet in rekening gebracht  

 

We kunnen uit de cijfers afleiden dat dak- & thuisloosheid zich niet beperkt in de tijd (cfr. ook buiten de winterperiode is de problematiek aanwezig) en 

evenmin in de ruimte (cfr. ook in niet-stedelijke gemeenten/regio’s treedt de problematiek op de voorgrond, getuige de cijfers van nachtopvang Roeselare). Een 

structurele aanpak die berust op duurzaamheid en gedeelde verantwoordelijkheid dringt zich bijgevolg op.  

 

  

 
2 Bron: Rapport “Noodgedwongen: zorg voor niet opgenomen acute psychiatrische patiënten. Advies aan de minister van VWS door de commissie van de gezondheidsraad” (2004)   
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3. AANBOD TIJDELIJKE WOONVORMEN VOOR DAK- & THUISLOZEN IN DE REGIO  

3.1. Online inventaris  

Er werd een overzicht opgemaakt van het aanbod tijdelijke woonvormen dat in regio Westhoek op vandaag voorhanden is. Dit document is terug te vinden 

via DEZE LINK. 

 

De inventaris heeft betrekking op het rechtstreeks toegankelijke aanbod van de OCMW’s, het CAW en andere private partnerorganisaties uit de regio. In 

het schematisch overzicht is het aanbod als volgt is opgedeeld: 

• de huidige woonsituatie van de cliënt: in functie van bruikbaarheid wordt vertrokken vanuit de cliëntvraag i.p.v. uit het aanbod; de indeling in 

woonsituaties is gebaseerd op enkele bestaande typologieën (ETHOS & de Wooncirkel Zuid-West-Vlaanderen) 

• mogelijke knelpunten waarmee de cliënt kan geconfronteerd worden 

• het woon- en begeleidingsaanbod zoals dit op heden georganiseerd wordt in de regio Westhoek  

 

Daarnaast is er per genummerde module een bijhorende infofiche uitgewerkt waarin minimaal de volgende indicatoren zijn opgenomen: doelgroep, 

omschrijving van het aanbod, doelstelling(en), voorwaarden, duur, werkingsgebied & kostprijs voor de gebruiker.  

3.2. Knelpunten & hiaten in het huidige aanbod  

Uit de opmaak van deze inventaris alsook uit de contacten met de sociale diensten van de OCMW’s, kunnen we de volgende hiaten en knelpunten oplijsten:   

 

• M.b.t. de reguliere woningmarkt 

o Het vinden van kwalitatieve, betaalbare huisvesting op de private woningmarkt blijkt niet evident, wat de doorstroommogelijkheden uit 

tijdelijke woonvormen bemoeilijkt. Men wenst geen OCMW-cliënten als huurder, geen alleenstaanden, rekent een hoge prijs voor 

plaatsbeschrijvingen, contractregistratie,…  

o Als de woning dan toch betaalbaar blijkt dan is deze vaak in zeer slechte staat. Maar soms is dit dan ook de enige optie voor personen om dit 

toch te huren. 

o Vooral de doelgroep alleenstaanden/ alleenstaande ouders heeft het zeer moeilijk om een betaalbare en kwalitatieve woning te vinden. Ook 

binnen de Sociale Huisvesting is het vinden van woongelegenheden voor alleenstaanden niet evident. Patrimonium uit jaren ’70-’80 zijn niet 

voldoende aangepast aan de huidige gezinssamenstelling.  

https://www.westhoekoverleg.be/nl/wp-content/uploads/2019/10/00_Overzicht-woonbegeleidingsaanboddak_thuisloosheidTEST.pdf
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• M.b.t. residentiële opvang  

o In de residentiële opvangcentra zijn de vrije plaatsen beperkt met wachtlijsten tot gevolg. Ook de manier om een cliënt aan te melden in een 

opvangcentrum is niet altijd eenvoudig en duurt vaak lang. Een centraal meldpunt dat bv. zicht biedt op de beschikbare plaatsen zou 

hulpverleners veel zoektijd besparen. 

o Er worden strenge toelatingscriteria gehanteerd. Er is geen gepast aanbod voor specifieke doelgroepen: gezinnen, ouderen, personen met 

verslavingsproblematiek -of achtergrond, personen die psychisch decompenseren,…   

 

• M.b.t. multi-problemsituaties   

o De problematiek van dak- & thuisloosheid wordt steeds complexer: naast de woonproblematiek is er vaak ook een verslavingsproblematiek 

en/of een psychische problematiek. De krachten bundelen in een multidisciplinair forum kan voordeel opleveren. 

 

• M.b.t. crisisopvang 

o Het verschil tussen de nachtopvang en het crisisnetwerk lijkt niet altijd zo duidelijk te zijn voor toeleiders: belangrijk om het onderscheid 

scherper te stellen naar externe partners toe.  

o Samenwerking binnen het crisisnetwerk tussen de verschillende actoren en over politiezones heen is niet eenvoudig. Een evaluatie van de 

werking van de crisisnetwerken dringt zich op. 

 

Het aanbod voor dak- en thuislozen is vrij versnipperd aanwezig in de diverse gemeenten, diensten & sectoren. Daarbij komt dat dak- & thuisloosheid in se 

een complex probleem is dat zich situeert op de doorsnede van meerdere levensdomeinen en dat deze situaties uiteenlopende oorzaken kennen.  

 

De opmaak van een regiostrategie dak- en thuisloosheid voor de Westhoek moet het startpunt zijn om hier verandering in te brengen. We willen de 

samenwerking tussen woon- en welzijnsactoren versterken en beide “werelden” dichter bij elkaar brengen.  
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4. NAAR EEN REGIOSTRATEGIE ROND DAK- & THUISLOOSHEID  

Een verbetering van de situatie van dak- en thuislozen gaat samen met een daling van de maatschappelijke kost zo blijkt uit  innovatieve praktijken m.b.t. 

de aanpak van thuisloosheid in heel wat Europese landen.3  

 

Het is m.a.w. voordeliger voor iedereen om dak- en thuisloosheid aan te pakken, te verminderen en te voorkomen dan ze te laten bestaan en te beheren. Dat 

een ambulante en out-reachende aanpak overigens een stuk goedkoper is dan een residentiële oplossing van dak- en thuisloosheid, komt duidelijk naar 

voor uit onderstaande tabel. 4  
 

 
Noot: In realiteit omvat een hulpverleningstraject vaak een aaneenschakeling van meerdere tijdelijke woonvormen, wat impliceert dat dit totale traject nog een stuk duurder uitvalt.  

 

 
3 Bron: Antwoord op parlementaire vraag door Maggie De Block, toenmalig staatssecretaris van Asiel & migratie, maatschappelijke integratie en armoedebestrijding (2013) 
4 Bron: Demaerschalk E. & Lescrauwaet D. (2014). De kost van trajecten in de thuislozenzorg. Steunpunt Algemeen Welzijnswerk.  
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4.1. Missie – waar staan we voor?  

Binnen de regiostrategie dak- en thuisloosheid Westhoek is het de bedoeling om de grenzen van sectoren, levensdomeinen en gemeenten te 

overstijgen ten voordele van een netwerkgerichte, integrale en structurele aanpak van dak- en thuisloosheid. Leven op straat of wonen in 

ontoereikende, ongeschikte of instabiele huisvesting gaat immers veelal samen met diverse, complexe en onderling verweven problematieken op het vlak van 

gezondheid, sociale rechten, persoonlijk netwerk, inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, ... Succesvolle oplossingen doorkruisen dan ook verschillende terreinen.  

 

Vanuit een partnerschap in de regio Westhoek moet er gestreefd worden om dak- en thuisloosheid in de ruime zin (cfr. ETHOS-typologie) terug te 

dringen en op lange termijn te beëindigen via: 

1. preventieve initiatieven die de instroom in dak- en thuisloosheid beheersbaar houden  

2. het bevorderen van de doorstroom binnen het tijdelijke opvangnet  

3. het realiseren van een uitstroombeleid met maximaal perspectief op een duurzame woonoplossing  

 

De krachten intersectoraal en intergemeentelijk bundelen zal leiden tot een win-winsituatie op diverse vlakken:  

• cliënten ontvangen vlotter gepaste hulp;  

• de hulpverlening is meer continu, gaande van minder naar meer ingrijpende vormen van hulp, waardoor het aanbod minder dichtslibt;   

• er is minder shopgedrag tussen gemeenten en diensten door en het oneigenlijk gebruik van het aanwezige opvangaanbod wordt beperkt;  

• organisaties en hulpverleners verhogen hun competenties door kennis en ervaringen uit te wisselen en te leren van elkaar;  

• de beschikbare middelen worden efficiënter ingezet: minder versnippering, minder naast elkaar werken én een focus op preventie is kosteneffectiever.  

 

Het uitbannen van dak- en thuisloosheid impliceert dat iedereen een thuis heeft (op fysiek, sociaal en wettelijk vlak) en, waar wenselijk, de nodige steun 

krijgt om zijn/haar woning te onderhouden zoals het moet.  
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4.2. Visie – waar gaan we voor?  

Binnen de regiostrategie Westhoek moeten acties zich situeren op een continuüm van preventie naar curatie tot nazorg.  

 

Er wordt vertrokken vanuit de FEANTSA-doelstellingen als richtinggevend kader:  

1. Niemand mag genoodzaakt zijn om tegen zijn wil op straat te moeten overnachten bij gebrek aan opvang die aangepast is aan zijn situatie. 

2. Niemand mag genoodzaakt zijn om langer dan nodig te moeten verblijven in de opvang bij gebrek aan doorstromingsmogelijkheid naar (begeleid) 

wonen. 

3. Niemand mag uit een instelling ontslagen worden (ziekenhuis, psychiatrie, gevangenis, jeugdinstelling,…) zonder voldoende nazorg en een oplossing voor 

zijn woonsituatie. 

4. Niemand mag uit huis gezet worden bij gebrek aan begeleidings-en herhuisvestingmogelijkheden. 

5. Niemand die jongvolwassen wordt of is mag thuisloos worden als gevolg van de overgangssituatie naar zelfstandigheid. 

 

In vergelijking met andere regio’s in Vlaanderen kunnen er in de Westhoek zeker nog grote stappen voorwaarts gezet worden op dit vlak. Ook vanuit het 

Vlaams beleid wordt verwacht dat er bovenlokaal wordt samengewerkt om dak- en thuisloosheid aan te pakken. Getuige daarvan waren al in de vorige 

legislatuur het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2015-20195 alsook het advies van de Vlaamse Woonraad (dd. 24/03/16) waar gepleit werd om het huidige 

eerder curatieve (opvang)beleid om te buigen naar een meer preventieve en woongerichte aanpak van dak- en thuisloosheid. 

 

Ook het huidige regeerakkoord 2019 – 2024 vermeldt het verder inzetten op de aanpak van dak- en thuisloosheid, met aandacht voor het hele continuüm 

van preventie tot en met intensieve begeleiding. Er zal ingezet worden op projecten als Housing First voor verslaafde daklozen met een multi-problematiek, 

met als principiële voorwaarde het aanvaarden van een gepaste begeleiding vanuit de hulpverlening.  

 

Met dit rapport moet verder aan de slag gegaan worden. De volgende stap is het opmaken van een strategisch plan met de concrete invulling van acties en 

indicatoren binnen de Regiostrategie dak- en thuisloosheid Westhoek.   

 
5 Zie https://www.kennisplein.be/Pages/Doelstelling-7-in-Vlaams-Actieplan-Armoedebestrijding-2015-2019.aspx  

https://www.kennisplein.be/Pages/Doelstelling-7-in-Vlaams-Actieplan-Armoedebestrijding-2015-2019.aspx
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5. AANSTURING VAN & PARTNERS BINNEN DE REGIOSTRATEGIE  

5.1. Regierol  

Vanuit het Welzijnsplatform van de Dienstverlenende Vereniging Westhoek wordt de trekkersrol opgenomen mbt de opmaak van een strategisch plan voor 

de regiostrategie rond dak- en thuisloosheid in de Westhoek. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het CAW Centraal-West-Vlaanderen dat reeds heel 

wat expertise heeft opgebouwd in de regio Midden-West-Vlaanderen. Uiteraard wordt er ook gerekend op de enthousiaste, duurzame en innovatieve 

samenwerking met alle partners die zich op het terrein van dak- en thuisloosheid begeven om de regiostrategie in de praktijk te realiseren.   

5.2. Kerngroep 

Een kerngroep moet worden samengesteld die het engagement neemt om bijeen te komen met als doel het strategisch plan vorm te geven, de regiostrategie 

in al haar facetten op te volgen en bijsturing te voorzien waar nodig. Het lijkt relevant dat volgende organisaties hierin vertegenwoordigd zijn:  
 

Organisatie 

Welzijnsplatform van de DVV Westhoek 

CAW Centraal-West-Vlaanderen 

Vertegenwoordiging van gemeentelijke woondienst en/of een IGS Woonwinkel  

Vertegenwoordiging vanuit OCMW 

Vertegenwoordiging vanuit netwerk GGZ 

Vertegenwoordiging vanuit SHM en/of SVK  

Vertegenwoordiging vanuit VAPH  

5.3. Verhogen van de financiële draagkracht 

Niettegenstaande de bereidheid van vele partners om binnen hun reguliere werking mee te bouwen aan de regiostrategie om dak- & thuisloosheid op 

middellange termijn te beëindigen, willen we vanuit het Welzijnsplatform ook zoeken naar extra financiële middelen. Op die manier kan experimenteerruimte 

voor innovatieve acties mogelijk worden gemaakt. Deze vraag naar een financiële impuls moet in de eerste plaats gesteld worden aan de Vlaamse Overheid. 

Uit het regeerakkoord 2019-2024 komt duidelijk naar voor dat ook de nieuwe Vlaamse regering blijvend wil inzetten op een globale aanpak van dak- & 

thuisloosheid. Er moet dus nagegaan worden of hier een financiële impuls tegenover kan komen te staan. 


