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Inleiding

De winteropvang van daklozen is in de eerste plaats een 
lokale bevoegdheid. En op vele plaatsen in ons land krijgen 
daklozen bij vrieskou een warme slaapplek dankzij de inzet 
en hulp van lokale besturen, vrijwilligers, organisaties en be-
drijven en met de steun van de regio’s en federale diensten.

Na mijn eedaflegging als Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en 
Armoedebestrijding op 6 december 2011 is mijn aandacht gevestigd op het belang 
van de noodopvang voor daklozen bij vrieskou in het Brusselse. Voor de winter 
2011-2012 bleek een bijkomende inspanning nodig.

De ervaringen en een reeks vaststellingen rond de winteropvang 2011-2012 hebben 
mij ervan overtuigd dat de winteropvang in ons land op sommige plaatsen nog kan 
verbeteren als mensen en diensten hun goede praktijken uitwisselen. Vandaar het 
idee een draaiboek winteropvang op te stellen met aandacht voor goede voorbeelden, 
algemene suggesties en praktische tips.

Ik wil nog verder gaan dan dit draaiboek: in het federaal regeerakkoord staat de 
belofte een samenwerkingsakkoord tussen de regio’s voor een betere opvang voor 
de daklozen op te stellen door een betere afbakening van de taken en verantwoor-
delijkheden per bevoegdheidsniveau en door meer overleg en samenwerking. Na de 
winter zal ik de nodige stappen ondernemen om dit akkoord uit te werken.

Algemeen beschouwd blijf ik het echter een onbehaaglijke gedachte vinden dat elke 
dag, winter of zomer, mensen in zeer hachelijke situaties moeten leven. Winteropvang 
mag wat dat betreft enkel een tijdelijke situatie zijn. We moeten streven naar duur-
zame remedies in stabiele huisvesting, in (psycho)sociale en medische opvolging en 
in activering die resulteren in een volwaardige integratie in onze samenleving. 

Ik dank alle lokale besturen, organisaties en gewesten voor hun grote inzet bij de 
organisatie van de winteropvang.

Maggie De Block
Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie 
en Armoedebestrijding. 
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Werkmethode

	 •	 Er	is	een	evaluatie	gemaakt van de winteropvang in 2011-2012 in Brussel 
  samen met SAMUsocial en alle betrokken partners.

	 •	 Aan	de	vijf	grote	steden die jaarlijks financieel gesteund worden door 
  de Staatssecretaris bij de organisatie van hun winteropvang is gevraagd om 
  informatie over: 
   - de organisatie van de winteropvang
   - gebouwen
   - vervoer
   - voedsel en drank
   - overlastbeperking
   - registratie
   - begeleiding

  De resultaten van deze bevraging worden gebruikt als voorbeelden bij elk punt. 

	 •	 In de werkgroep ‘Dakloosheid’ van de Interministeriële Conferentie 
  ‘Integratie in de Samenleving’ is overleg gepleegd over het draaiboek.

	 •	 Het	draaiboek	is	verdeeld	in	drie	hoofdstukken:
   1. Motieven voor dit draaiboek
   2. Zeven aandachtspunten voor een kwalitatieve winteropvang met een bottom-
    up bevraging
   3. De noodzaak aan diverse partnerschappen en overlegvormen
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Motieven voor een draaiboek

Veel steden in ons land kennen het probleem van acute 
verhoging van het aantal daklozen die opvang wensen tijdens 
de winter. En in heel het land ervaren lokale besturen grote 
of kleine problemen met de organisatie van de winteropvang. 

Jaarlijks krijgen de vijf grote steden, Antwerpen, Luik, Gent, Charleroi en Brussel 
financiële steun van de Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoede-
bestrijding. Voor Brussel is dit onvoldoende gebleken en ook in de andere steden 
zijn tijdens de winter 2011-2012 nog bepaalde problemen opgedoken. 

Onze hoofdstad was en blijft een apart gegeven door het grotere aantal daklozen 
dat de stad herbergt. Het stond buiten kijf dat in de koude maanden januari, februari 
en maart 2012 extra opvang noodzakelijk was in Brussel. 
Maggie De Block, Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoede-
bestrijding heeft toen in overleg met de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 
stappen ondernomen om iedereen een dak boven zijn of haar hoofd te bieden indien 
ze dat wensten. Met behulp van verschillende partners, zoals Defensie en Rode Kruis, 
zijn er in een mum van tijd oplossingen aangereikt.

Tijdens de bezoeken aan onder andere OCMW’s 
en verenigingen die armoede bestrijden, heeft de 
Staatssecretaris daarop vastgesteld dat winterop-
vang in de verschillende steden en gemeenten op 
verschillende manieren georganiseerd wordt. Elk 
project bevat eigen goede praktijken die voor ande-
ren nuttig kunnen zijn. Het logische besluit was een 
draaiboek opstellen waarin alle partijen die betrok-
ken zijn bij opvang van daklozen, de ervaringen van 
anderen kunnen lezen en eventueel meenemen bij 
het opstellen van hun winterplan.

Dit draaiboek richt zich tot alle lokale besturen, diensten en verenigingen die bevoegd 
zijn voor de opvang, maar ook tot de regio’s die een ondersteunende rol kunnen 
spelen en ten slotte tot het federale niveau waarvoor in de toekomst vooral een 
coördinerende rol is weggelegd.

Dit draaiboek wil de autoriteiten van grote en kleine steden suggesties en tips 
leveren als ondersteuning bij het opstellen en uitvoeren van hun winterplan. Het 
heeft helemaal niet de pretentie exhaustieve lijsten af te leveren maar hoopt wel 
goede ideeën aan te reiken of ertoe te leiden.

Eén van deze suggesties is het organiseren van 
overleg en het aangaan van meer structuur in de 
organisatie van de winteropvang te verkrijgen. Lokale 
autoriteiten beslissen uiteraard zelf wat de keuze 
van de partners betreft. Dit draaiboek reikt enkel 
het idee en enkele goed werkende voorbeelden aan.

Dit draaiboek is geen operationeel plan aangezien de opvangcontext steeds 
verandert. Op basis van het draaiboek is een checklist opgesteld waarin een aantal 
praktische aspecten staan. Deze checklist kan je opvragen op het kabinet van de 
Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. De Staats-
secretaris zal er ook over waken dat deze lijst na elke winter wordt bijgewerkt 
zodanig dat hij ‘up-to-date’ blijft. 

Het einddoel van dit draaiboek is ervoor zorgen dat de winteropvang in ons land 
nog beter georganiseerd wordt in het belang van de mensen die deze hulp hard 
nodig hebben.

Dit draaiboek wil 
de autoriteiten van 

grote en kleine steden 
suggesties en tips leve-
ren als ondersteuning 
bij het opstellen en 
uitvoeren van hun 

winterplan.

De winteropvang in 
ons land nog beter or-
ganiseren in het belang 
van de mensen die deze 
hulp hard nodig hebben.
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Zeven aandachtspunten

Er is contact opgenomen met de organisaties die verantwoor-
delijk zijn voor de winteropvang in de vijf grootste steden om 
uitleg te vragen over hun aanpak op vlak van zeven belang-
rijke punten: organisatie, gebouw, vervoer, voedsel, registratie, 
overlastbeperking en begeleiding. Er is geen waardeoordeel 
over de meegedeelde handelwijze, maar de verschillen tonen 
aan dat coördinatie en overleg over lokale besturen en regio’s 
heen welkom zijn. 

 
3.1 De organisatie

De organisatie van winteropvang voor daklozen is een lokale bevoegdheid. Hoe 
deze wordt georganiseerd is dan ook afhankelijk van de gemeentelijke of stedelijke 
context. Er zijn echter verschillende pistes die de lokale besturen kunnen bewandelen 
om de opvang te organiseren:

Eigen	beheer
	 •	 Het	College	van	Burgemeester	en	Schepenen	bepaalt	zelf	welke	de	noden	zijn	en

hoe ze hieraan tegemoetkomen. Om hier een weloverwogen keuze over te kunnen 
maken, kan best overlegd worden met armoede- en daklozenverenigingen. 

	 •	 Het	OCMW	voert	in	opdracht	van	het	College	van	Burgemeester	en	Schepenen
de winteropvang uit. Ook hier is overleg met verenigingen opportuun.

Extern	beheer
	 •	 Een	lokaal	bestuur	kan	ook	beslissen	om	de	opvang	over	te	laten	aan	een	

organisatie die hier veel expertise in heeft. Zo kunnen CAW’s, vzw’s of andere 
bestaande initiatieven aangesproken worden die gedurende het jaar opvang 
voor daklozen voorzien en die met ondersteuning, financieel en/of materieel, 
de extra winteropvang kunnen exploiteren. 

Ervaringstip: In Brussel laat SAMUsocial regelmatig studenten van verschillende 
opleidingen (Sociaal Hogeschool, Verpleegkunde, …) hun stage lopen bij de reguliere 
en winteropvang. Dergelijke inschakeling en toegankelijkheid is een goede manier 
om mensen warm te maken voor deze noodzakelijke taak.

De organisatie
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Aan de vermelde vijf steden heeft de Staatssecretaris gevraagd op welke manier 
zij de winteropvang organiseren 
Charleroi	en	Luik: In zeven Waalse steden wordt het standaardonthaal 

 gecoördineerd door een ‘Relais Social’. Het gaat om een netwerk dat bestaat 
uit openbare en privépartners die actief zijn in de sociale actie van hulp aan 
daklozen. Zij worden financieel ondersteund door de Waalse Gemeenschap.

Gent:	Er wordt voor de exploitatie samengewerkt met CAW Artevelde en met 
Huize Triest (vzw van de Broeders van Liefde), vaste partners die ook de regu-
liere nachtopvang exploiteren.

Antwerpen:	Het OCMW en de stad organiseren samen de winteropvang voor 
dak- en thuislozen. Het CAW staat in voor de professionele begeleiding in 
de verschillende shelters en wordt hierin ondersteund door vrijwilligers.

Brussel:	De organisatie SAMUsocial wordt zowel door de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie als de Staatssecretaris ingeschakeld voor de winter-
opvang. Deze organisatie, een afdeling van een internationale vzw, voorziet ook 
reguliere opvang. Het OCMW Brussel heeft vorig jaar een gebouw aangekocht 
waarin de SAMUsocial, gefinancierd door de Gemeenschappelijke Gemeen-
schapscommissie, een vaste winteropvang van 400 plaatsen voorziet. Ook 
helpt het OCMW de SAMUsocial bij het klaarstomen van het RVA-gebouw 
op vlak van brandveiligheid, poetsen, … Daarnaast heeft het OCMW een 
constant contact met de SAMUsocial om de daklozen te begeleiden en 
samen te zoeken naar oplossingen.

 
3.2 Gebouw

Het meest voor de hand liggende en meteen meest essentiële element, is de 
beschikbaarheid van gebouwen voor het verlenen van een warme slaapplek tijdens 
een harde winter. Indien het lokale bestuur inschat dat opvang nodig is, is het aan 
te raden om op tijd te beginnen met contacten te leggen voor het vinden van een 
locatie.

3.2.1	Mogelijke	pistes
Er kan best eerst gekeken worden naar eigen geschikt patrimonium van diverse 
overheden: 
	 •	 De	legerkazernes	die	de	Minister	van	Defensie	ter	beschikking	stelt.
	 •	 Kazernes	van	de	lokale	brandweer	of	leegstaande	gebouwen	van	politie.
	 •	 Gebouwen	van	verschillende	overheidsadministraties	die	kunnen	dienen		
  voor winteropvang van daklozen. 
	 •	 Gebouwen	in	bezit	van	de	Regie	der	Gebouwen

Daarnaast zijn er in elke stad leegstaande gebouwen, die in afwachting van renovatie 
bruikbaar zijn voor opvang. Een actuele inventaris van dergelijke gebouwen, die 
gemeenten en steden meestal bezitten, zou de zoektocht aanzienlijk vergemakkelijken. 
Dergelijke inventaris wordt daarom best op voorhand opgesteld.
Indien via deze wegen geen locatie kan gevonden worden, kunnen bedrijven in de 
privésector aangeschreven worden om te kijken of zij in bezit zijn van leegstaande 
gebouwen.

Ervaringstip: een aantal daklozen staat erop zijn of haar hond bij zich te houden. In de 
meeste gebouwen zijn dieren niet toegelaten. In die gevallen kan de dakloze verwezen 
worden naar organisaties zoals de Prins Laurentstichting die winteropvang voor mensen 
met hun hond organiseert.

3.2.2. Nutsvoorzieningen
Er moet bij de zoektocht naar een gebouw steeds rekening gehouden worden 
met volgende essentiële aspecten:

Brand- en algemene veiligheid 
Brandweerbezoek voor advies over onder andere: 
	 •	 brandblusapparaten
	 •	 rookmelders
	 •	 evacuatiewegen
	 •	 …

Elektriciteit
	 •	 Een	conformiteitsattest	voor	de	elektriciteitsinstallatie	is	vereist.

  Ervaringstip: best geen zichtbare stopcontacten in de kamers maar enkel in kantoren 
  van begeleiders.
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Water
	 •	 Lekken?	(bijvoorbeeld	als	het	gebouw	lang	leegstond)
	 •	 Installatie	voor	warm	water	aanwezig?

   Ervaringstip: de warmwaterinstallatie moet goed afgesteld zijn. Het doelpubliek is niet 
  meteen gewend warm water te gebruiken.

Verwarming
	 •	 Verifiëren	of	de	installatie	in	goede	staat	is.
	 •	 Gas	of	stookolie?	Mogelijke	kost?
	 •	 Zeer	koud	gebouw	(lang	leeggestaan):	snel	opwarmen	met	warmtekanon.

   Ervaringstip: vrieskoud gebouw voorverwarmen met warmtekanonnen. Warmte-
   kanonnen op kerosine: de Civiele Bescherming beschikt hierover, maar deze zijn niet 
  altijd beschikbaar en niet te gebruiken als mensen aanwezig zijn in de lokalen. 
  Elektrische warmtekanonnen: mensen mogen wel aanwezig zijn, warmt snel op, 
  eventueel bij privézaak huren.

Sanitair
	 •	 Functioneert	alles	goed?	Verstoppingen?	Lekken?
	 •	 Zijn	er	douches	aanwezig?

   Ervaringstip: je kan eventueel mobiele douches installeren.

Goede bereikbaarheid
	 •	 Gebouw	ligt	vlakbij	centrum	van	stad,	vlakbij	openbaar	vervoer.
	 •	 Gebouw	ligt	buiten	centrum	maar	vlakbij	openbaar	vervoer.
	 •	 Gebouw	ligt	buiten	centrum	en	er	is	georganiseerd	vervoer	naar	opvang.

Idealiter heeft een gebouw ook een keuken voor bereiding van maaltijden en enkele 
aparte lokalen voor de begeleiding. Elke gemeente die opvang voorziet moet 
verschillende instanties aanspreken om deze aspecten in orde te krijgen. 

Aan bovenvermelde vijf steden is gevraagd wat hun manier van werken is met 
betrekking tot het vinden van locaties 
Charleroi:	de Relais Social is verantwoordelijk voor de implementatie van 

de organisatie van de winteropvang. De aangesloten operatoren ondervinden 
eveneens moeilijkheden om onthaalplaatsen te vinden voor de winter. Drie 
extra gebouwen worden ingezet: zowel een gebouw van een organisatie die 
opvang gedurende het jaar voorziet, als gebouwen die ter beschikking worden 
gesteld door de gemeente. Deze laatste zou de Relais Social langdurig willen 
verkrijgen om die onzekerheid te vermijden in de toekomst.

Het gebouw
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	Gent: voor de winteropvang stelt de Stad Gent gratis een vleugel van de voor-
malige brandweerkazerne ter beschikking en neemt zij de kosten van de 
nutsvoorzieningen op zich. Het OCMW Gent besteedt de exploitatie uit aan 
CAW Artevelde. Huize Triest verruimt tijdens de winteropvang de werking 
tot 7 dagen op 7 (daar waar de standaardopvang beperkt is tot 4 dagen op 7). 
Huize Triest voorziet in de winterperiode ook extra bedden. Vzw Broeders 
van Liefde stelt het gebouw ter beschikking en betaalt de exploitatie. Het 
OCMW en Stad Gent zorgen voor medefinanciering van Huize Triest. Vanaf 
april 2013 zal de standaardopvang die CAW Artevelde exploiteert gecen-
traliseerd worden op één site. De winteropvang zal verder in een apart pand 
voorzien worden. Huize Triest zal op de eigen locatie zijn werking behouden. 

Luik:	er zijn drie standaard opvangplaatsen die uitgebreid worden in de winter 
door het gratis gebruik van een legerkazerne. 

Antwerpen:	er wordt zowel gebruik gemaakt van een hotelaccommodatie als 
van een stadsgebouw. De eerste optie heeft voordelen (bv. catering en schoon-
maak is aanwezig), maar ook nadelen (bv. mogelijk onvrede indien vermenging 
van hotelgasten en daklozen). Doch is dergelijk initiatief tussen de privésector 
en een lokaal bestuur iets dat mogelijkheden biedt. Voor de winteropvang 
2012-2013 en volgende jaren is een deels leegstaand stadsgebouw gevonden.

Brussel:	de SAMUsocial zorgt met een capaciteit van 150 personen voor de 
reguliere opvang. In de winter wordt zij bijkomend gefinancierd door zowel 
de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie als de Staatssecretaris voor 
Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding om tijdens de winter 700 
extra plaatsen te voorzien, 400 door de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-
commissie en 300 door de Staatssecretaris. In de winter van 2011-2012 heeft 
de Staatssecretaris vooreerst een legerkazerne in Bevekom kunnen gebruiken, 
ter beschikking gesteld door Minister van Defensie, Pieter De Crem. Daarna 
werd een gebouw van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening ter beschikking 
gesteld door Minister van Werk, Monica De Coninck. Ook voor het jaar 2012-
2013 kan dit gebouw gebruikt worden. De continuïteit van een locatie levert 
voordelen op, daar de partners en daklozen de site kennen.

 
3.3 Vervoer

Wanneer een gebouw en de nutsvoorzieningen voldoen aan de vereisten voor op-
vang, moet er rekening gehouden worden met vervoer voor de daklozen. Niet elk 
gebouw heeft de ideale centrale ligging die de daklozen en de organisatoren van de 
opvang eenvoudig kunnen bereiken. Lokale besturen hebben verschillende opties:

De	openbare	vervoersmaatschappijen
	 •	 Bestaand	vervoer	kan	dienen	voor	daklozen.	Er	kan	dan	bijvoorbeeld	besloten	
  worden de bustickets terug te betalen. 
	 •	 Vervoersmaatschappijen	kunnen	ook	bussen	inleggen	op	vraag	van	de	organisatie	
  die de opvang voorziet.

Overheidsbedrijven
	 •	 Een	aantal	overheidsbedrijven	beschikt	over	bussen	voor	personeelsvervoer.	
  Deze bussen kunnen eventueel ingezet worden voor het vervoer naar de opvang
  plaatsen.

Privéondernemingen
	 •	 	Verschillende	privémaatschappijen	staan	open	om	te	helpen	bij	het	vervoer	van		
   daklozen naar de locatie.

Ook kan het nodig zijn om vervoer te voorzien voor materiaal (matrassen, dekens, 
voedsel, kledij, …) dat niet altijd geleverd wordt op de locatie van opvang zelf. 

Een aantal organisatoren van winteropvang (steden of organisaties) hebben ook een 
handige kaart op zakformaat of informatieboekje ontworpen zodat daklozen weten 
waar ze terecht kunnen voor medische hulp, kleding, maaltijden, opvang, … 

Aan de eerder vermelde vijf steden werd gevraagd wat hun manier van werken 
is met betrekking tot het organiseren van mogelijk noodzakelijk vervoer

Charleroi:	in het kader van de winteropvang verzekeren het Croix-Rouge de 
Belgique en het OCMW het vervoer aan de daklozen die dit nodig hebben. 
Tijdens de crisisopvang 2011 was gratis transport verzekerd. Er wordt nog 
gesleuteld aan de communicatie daarover in de toekomst.

Gent:	transport is geen noodzakelijkheid aangezien de locaties telkens op wandel-
afstand van het centrum liggen. 







16

Luik:	de extra opvang in de legerkazerne is dicht bij de standaardopvang gelegen
en hiervoor moet dus geen vervoer voorzien worden. Bustickets kunnen 
terugbetaald worden voor de meer afgelegen opvangplaatsen (bijvoorbeeld 
de standaardopvang te Seraing). 

Antwerpen:	als de opvanglocatie niet in het centrum ligt, kan het OCMW de 
klant een lijnticket aanbieden. Tijdens de winter 2011-2012 werd een drietal 
weken door de stad, in samenwerking met het CAW, een busdienst ingelegd 
om de mensen bekend te maken met het traject naar de locatie. Deze bus-
dienst werd enkel ingelegd naar de shelter voor mensen met een precair 
verblijfstatuut. Deze dienstverlening werd stopgezet toen het CAW, in samen-
spraak met de stad, inschatte dat de mensen op eigen kracht konden komen. 
Dit soort van ‘outreaching’ is een mogelijk instrument om de nachtopvang 
bekend te maken bij de daklozen. 

Brussel:	de noodzaak van vervoer hangt ook hier af van de ligging van het gebouw. 
Er zijn verschillende partners, privé en publiek, die kunnen betrokken worden. 
Voor 2011-2012 is er beroep gedaan op bussen van de MIVB en de Federale 
Politie. Nadat het gebouw van de RVA in het centrum was verkregen, was dit 
vervoer niet meer nodig. Zoals vermeld, is er voor de winter 2012-2013 
opnieuw gezorgd dat transport niet nodig zal zijn door het verkrijgen van 
hetzelfde RVA-gebouw. 

 
3.4	Voedsel,	drank,	dekens,	kledij,	…

Verschillende partners kunnen betrokken worden om te voorzien in het noodzakelijke 
voedsel, drank, dekens, … 

Bovenlokale partners zijn instanties die veelal een goede expertise hebben en over 
materiaal beschikken: 
	 •	 Rode	Kruis-Vlaanderen
	 •	 Croix-Rouge	de	Belgique
	 •	 Voedselbanken
	 •	 Resto	Du	Coeur	
	 •	 Defensie
	 •	 Civiele	Bescherming
	 •	 …

Voedsel, drank, ...
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Lokale partners kunnen ook aangeschreven worden:
	 •	 Bakkerijen,	slagerijen,	…	
	 •	 Winkelketens

  Ervaringstip: ga na of de voedselbedeling verloopt volgens de richtlijnen van het 
  Federaal Voedselagentschap.

Aan de eerder genoemde steden werd gevraagd wat hun manier van werken is 
met betrekking tot het geven van een noodzakelijk maal, kleding, … 
Charleroi:	er worden verschillende partners betrokken in de uitbouw van 

voedselbedeling. ‘La Banque Alimentaire de Charleroi’, Croix-Rouge, acties 
van individuen op sociale media, ‘Le Resto du Cœur’, ‘Le Rebond’, … bieden 
allen warme maaltijden of soep aan, al dan niet gratis of tegen zeer demo-
cratische prijzen. En dit gedurende zeven dagen per week doordat sommige 
instanties in het weekend werken wanneer andere sluiten. 
Ook voorziet het Croix-Rouge van Charleroi kleren en dekens via giften 
van Defensie en individuen. Sociaal werkers kunnen ook van deze stock 
gebruik maken om uit te delen wanneer ze op hun ronde gaan. 

Gent:	CAW Artevelde biedt in de winteropvang een avondmaal en een ontbijt 
aan. Het OCMW Gent financiert deze exploitatie. Huize Triest biedt eveneens 
een avondmaal en een ontbijt aan, medegefinancierd door stedelijke middelen 
en middelen van de vzw Broeders van Liefde.

Luik:	twee organisaties verspreid over Luik en Seraing voorzien tijdens de winter 
maaltijden, hetzij tegen democratische prijzen, hetzij gratis. Luik kiest ervoor 
de maaltijden aan te bieden bij de opvang en niet naar de mensen toe te gaan. 
Dit als incentive voor daklozen om naar de opvangplaatsen te komen en een 
mogelijk begin of verderzetting van opvolging te voorzien.

Antwerpen: in elke nachtopvang wordt een avondmaal (soep met brood) en 
ontbijt aangeboden. Gedurende de winterperiode worden er ook op regel-
matige basis donaties aangeboden door organisaties, buurtbewoners, … 

Brussel:	de Staatssecretaris werkt(e) succesvol samen met de SAMUsocial. 
Deze organisatie heeft dergelijk goed uitgebouwd netwerk dat er op dit 
punt vooral vertrouwd wordt op hun netwerk en expertise tot het verkrijgen 
van voedsel, drank, kledij, … Zo wordt er actief gelobbyd bij bedrijven en 
particulieren om deze belangrijke elementen voldoende te verkrijgen zodat 
de sociaal werkers voldoende materiaal hebben.

 
3.5 Overlastbeperking 

De opvang van daklozen kan mogelijke overlast voor de gemeente of buurt voort-
brengen. Dit kan vermeden worden indien een bestaand draagvlak wordt onderhouden 
of een draagvlak wordt opgebouwd door een goede samenwerking en overleg. 

Dit overleg is tweevoudig:

Intern
Elke organisatie die de opvang exploiteert, gemeentelijk of anders, stelt best eerst 
interne regels op voor begeleiders en voor daklozen zodat er duidelijke afspraken 
kunnen worden gemaakt. Daarnaast worden moeilijke situaties of incidenten best 
snel en apart besproken.

Extern
Minstens even belangrijk zijn de regelmatige contacten met actoren die kunnen  
bijdragen tot een goede integratie van de opvang in de buurt. Een eenmalige bijeen-
komst vooraleer de opvang wordt opgestart met alle partners om de plannen te 
verklaren is een eerste stap. Bijkomend regelmatig contact is echter noodzakelijk. 
Enkele actoren: 
	 •	 de burgemeester: zodra beslist is dat een gebouw voldoet voor winteropvang 
  moet de burgemeester van de betrokken gemeente ingelicht worden en wordt 
  overleg gepleegd met haar of hem.

	 •	 lokale politie: door hen te betrekken bij de opvang kan er snel ingespeeld 
  worden op mogelijke problemen. Enige kennis van de locatie kan ook ten goede 
  komen wanneer zich een interventie opdringt in het gebouw zelf.

	 •	 de eigenaar van het gebouw: zowel bij het verkrijgen via een overheid als via 
  de privémarkt moet de eigenaar altijd op de hoogte gehouden worden van 
  enige hinder. Dergelijke updates dragen ook bij tot een goede relatie en het 
  mogelijk opnieuw kunnen gebruiken van het gebouw tijdens volgende winters.

	 •	 de buurtbewoners: de organisator, de politie en de eigenaar kunnen allen de 
  buurtbewoners blijvend informeren. Ook hier geldt dat een goede relatie alleen 
  maar positief is voor de huidige en mogelijk toekomstige opvang op die locatie.

	 •	 daklozen zelf: vanzelfsprekend moeten de daklozen zelf ook betrokken worden 
  in het proces van een goede integratie in de buurt. De organisator van de winter-
  opvang kan op voorhand afspraken maken in overleg met de daklozen waarnaar 
  eenvoudig kan verwezen worden bij mogelijke frictie. 
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3.6 Registratie

Als men aan solide uitwegen wil werken voor daklozen zal een registratie een eerste 
stap zijn. Een gedegen registratie lijkt onontbeerlijk om duurzame oplossingen te 
voorzien en dit zowel op sociaal als op medisch vlak. Weten om wie het gaat en 
wat een organisatie kan doen om die persoon te oriënteren naar een menswaar-
diger bestaan is de kern van een humane opvang voor daklozen. 

Bij een registratie heeft een lokaal bestuur enkele keuzes te maken: 
	 •	 Anonimiteit: bied je de opgevangen persoon de mogelijkheid om niet zijn 
	 	 officiële	naam	te	geven	of	is	dit	een	vereiste	voor	opvang?
	 •	 (On)voorwaardelijkheid: vang je elke persoon op, ongeacht zijn statuut, 
	 	 	of	stel	je	hier	voorwaarden	aan?	
	 •	 Prijs: vraag je een (democratische of symbolische) bijdrage van de dakloze voor 
	 	 de	opvang	of	voorzie	je	deze	gratis?

Aan de genoemde vijf steden werd gevraagd wat hun handelwijze is met betrek-
king tot het registreren en de opvolging van daklozen 
Charleroi:	er wordt een naam gevraagd aan de dakloze, maar enkel bij de ver-

strekking van medische hulp (Dispositif d’Urgence Social) vraagt men de 
wettelijke naam zodat men kan nagaan of de persoon ingeschreven is in het 
rijksregister. Zij merken echter op dat de gegevens van de persoon toch goed 
bijgehouden kunnen worden in een dossier, zelfs zonder officiële naam. Om 
de registratie en opvolging te optimaliseren komen onder impuls van Waals 
Minister Tillieux de zeven Relais Sociaux regelmatig samen om de evoluties 
van cijfers te vergelijken en te bespreken. Dit in kader van werken naar een 
gemeenschappelijke en gestroomlijnde aanpak. Deze samenkomsten, waar 
ook de reguliere opvang wordt besproken, worden gezien als verrijkend.

Gent:	de chronische daklozen worden opgevangen indien zij bereid zijn om in 
contact te treden met een externe organisatie die hen kan oriënteren naar 
oplossingen voor hun problemen. Daarnaast wordt van alle daklozen een 
minimale anonieme vragenlijst afgenomen, maar deze moet wetenschappelijk 
nog verder onderbouwd worden om een betere analyse toe te laten van de 
problematieken en achtergronden van daklozen. 



Naast deze samenwerking moet tevens blijvend ingezet worden op opvolging, zorg- 
en hulpverlening die heilzaam blijken om zowel de cliënt vooruit te helpen als de 
overlast tot een minimum te beperken. 

Ook voor deze materie heeft de Staatssecretaris de vijf eerder genoemde steden 
om hun input gevraagd 
Charleroi:	zowel verschillende sociale diensten, de politie als de Relais Social 

zelf besteden aandacht aan klachten. Om klachten te voorkomen, maar ook 
ernstig te nemen is er geregeld overleg tussen politie, verschillende dienst-
verleners, daklozen en de Relais Social.

Gent:	er zijn weinig overlastproblemen. Door het ‘inbelsysteem’, waarbij de dak-
loze vooraf een bed reserveert, is er een ‘verzekerde’ opvang. De dakloze 
komt tegen het vooraf bepaald uur naar de opvang en hoeft niet te wachten, 
waardoor rondhangen of dergelijke vermeden wordt. Voor de geplande cen-
tralisatie in april 2013 van de reguliere nachtopvang op één site is er door de 
Stad en het OCMW Gent vooraf overleg gepleegd met de buurt, en werden 
de bewoners geïnformeerd over de plannen.
Voor de winteropvang 2013-2014 dient er een nieuwe locatie te worden 
gezocht, doch ook daar zal gewerkt worden met het ‘inbelsysteem’ en zal te 
gepaste tijde voorzien worden in een informatieronde voor de buurt.

Luik: men besteedt veel aandacht aan de professionele omkadering van de op-
vang om zo de eventuele spanningen te ontmijnen. Mede door een goede 
relatie met de politie, die enkel opgeroepen wordt in de zeldzame gevallen 
van agressie, en de beperking van 30 bedden per opvangplaats, is er van 
overlast weinig sprake. 

Antwerpen:	het voordeel van een site die net buiten een druk bewoond gebied 
gelegen is, bevindt zich bij de vermindering van spanning tussen de buurt en 
daklozen. Ook wordt de politie vanaf het begin betrokken en krijgt zij een 
rondleiding in de shelters. Dit zorgt voor twee voordelen: vooreerst kunnen 
ze snel preventief werken met de buurtbewoners. Ten tweede kennen ze door 
dat bezoek de shelter ook zelf, wat bij een eventueel optreden helpt. 

Brussel:	hier geldt net hetzelfde als bij de andere steden. Er is een snelle contact-
name gebeurd met de burgemeester van Sint-Gillis en politie nadat duidelijk 
bleek dat het gebouw van de RVA als locatie zou dienen tijdens de opvang 
van 2011-2012. Ook de SAMUsocial had bijzondere aandacht voor het beper-
ken van de overlast door de wachtenden vlot binnen te laten.
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Luik:	sinds een jaar is er een actieve registratiemethode ingevoerd. Zo krijgt 
iedere persoon een ‘ID’ om betere opvolging te kunnen voorzien. Deze ID 
is gecreëerd door de Relais Social en enkel bruikbaar voor de opvang. Er 
kan hierdoor gemakkelijk een dossier opgemaakt worden. Bijkomend kan 
in barre en uitzonderlijke omstandigheden eenvoudig achterhaald worden 
wie afkomstig is uit het arrondissement Luik en aan deze mensen voorrang 
gegeven worden. 
Deze ID dient echter niet om mensen uit te sluiten op basis van hun Rijks-
statuut of nationaliteit. En ook dit Relais Social heeft dus regelmatig overleg 
met de andere Relais Sociaux.

Antwerpen:	mensen die van de nachtopvang gebruik maken, worden - in de 
mate van het mogelijke - geregistreerd (naam, geslacht, nationaliteit, proble-
matiek, verwijzende dienst, …). Een dakloze kan zich via verschillende orga-
nisaties aanmelden (CAW’s, politie, …) die hen doorverwijzen naar een 
centrale dispatching. Deze verwijst hen op haar beurt door naar de geschikte 
opvang aangezien er verschillende shelters zijn voor de verschillende profielen. 

Brussel:	de SAMUsocial hanteert een registratie voor de opvang, zowel gefinancierd 
door de Staatssecretaris als de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommis-
sie. Zij zelf is voorstander van het waarborgen van anonimiteit aan diegene die 
dat wenst, maar ze melden dat dit niet vaak gebruikt wordt en dat anonimiteit 
een gedegen opvolging niet in de weg staat. Er wordt gebruik gemaakt van een 
computersysteem om de registratie te verzorgen. Met oog op monitoring en 
verantwoording van de winteropvang bepaalt de Staatssecretaris in overleg 
met de SAMUsocial welke cijfers er beschikbaar moeten zijn na de winterop-
vang om een duidelijk overzicht te hebben op de daklozen. De Staatssecretaris 
besloot om onvoorwaardelijke opvang te voorzien, ongeacht statuut. 

 
3.7 Begeleiding

Registratie is een belangrijke stap in het proces naar een menswaardig bestaan voor 
de daklozen. Maar het sluitstuk is de verdere begeleiding die aan registratie wordt 
gegeven. Wanneer daklozen na hun registratie geen alternatieven worden aangereikt 
om hun heikele situatie te verbeteren, zal de nachtopvang, hoewel absoluut nood-
zakelijk, weinig zoden aan de dijk zetten voor duurzame oplossingen. Het lokaal 
bestuur moet er daarom op toezien dat begeleiding op de volgende twee aspecten 
voldoende wordt voorzien en dat hier duidelijke afspraken over zijn. 
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Als opvang wordt geëxploiteerd door een externe organisatie, moet in overleg met 
het lokaal bestuur worden afgesproken hoe kwalitatieve begeleiding wordt voorzien.

Medische begeleiding
Een eerste element is de noodzakelijke medische hulp. Er kan nagegaan worden 
of organisaties, dokterspraktijken of ander medisch geschoold personeel in de 
buurt hiervoor kunnen instaan of willen assisteren. Verhelpen van grotere medische 
problemen of (een proces starten van) fysieke genezing is soms nodig om over te 
kunnen gaan naar een (psycho)sociale begeleiding.

Zo is er tussen de SAMUsocial en de Dokters van de Wereld in Brussel een nauwe 
samenwerking. Deze organisatie wordt financieel ondersteund door de Staatssecre-
taris en gaat op de locaties zelf zeer welkome en noodzakelijke consultaties doen bij 
de daklozen. Dit blijkt niet alleen uit de absolute cijfers, 3.288 consultaties bij 1.042 
daklozen, maar ook uit de cijfers welke klachten het meeste voorkomen. Hierdoor 
wordt duidelijk dat niet alleen medische, maar ook psychosociale problematieken 
vaak voorkomen. 9 % van de consultaties waren van psychologische aard en 6 % van 
neurologische. 
De precaire levensomstandigheden waarin deze mensen zich bevinden zorgen er 
tevens voor dat er meer huid- en luchtwegenaandoeningen zijn bij deze bevolkings-
groep, respectievelijk 18 % en 23 %. 

Sociale begeleiding
Het tweede belangrijke aspect gaat over de hulp die kan worden aangeboden door 
verschillende instellingen (OCMW’s, CAW’s, vzw’s, …) en die gericht is op een sociale 
(re-)integratie van daklozen. De lijst van materies waarvoor begeleiding nuttig kan 
zijn, is uitgebreid en telkens afhankelijk van de noden van de daklozen. Deze materies 
hebben geregeld ook linken met een medische problematiek. Daarnaast zijn sommige 
dimensies een werk van lange adem voor zowel begeleider als dakloze:
	 •	 psychosociale	begeleiding	
	 •	 begeleiding	bij	verslavingsproblematieken
	 •	 begeleiding	schuldenproblematieken
	 •	 begeleiding	naar	een	duurzame	huisvesting
	 •	 begeleiding	naar	de	(sociale)	arbeidsmarkt
	 •	 …

Overleg en partnerschappen

4.1 Betere opvang door meer overleg

Het is belangrijk om te benadrukken dat, hoewel opvang voor daklozen 
een gemeentelijke bevoegdheid is, alle regio’s en steden goede praktijken 
kunnen uitwisselen en zo hun opvang verder kunnen verbeteren.

Deze uitwisseling kan eventueel gebeuren via de werkgroep ‘Dakloosheid’ van de 
Interministeriële Conferentie ‘Integratie in de Samenleving’. Initiatieven binnen de 
werkgroep kunnen de basis leggen voor een nauwere samenwerking tussen de ver-
schillende overheden en een betere opvolging. En vergelijkingen kunnen bij dergelijke 
ontmoetingen leiden tot interessante kruisbestuivingen. 

Door de input vanuit de vijf steden in dit draaiboek kan men bijvoorbeeld denken aan: 
	 •	 Het	overleg	dat	in	Wallonië	gepleegd	wordt	tussen	de	zeven	Relais	Sociaux.
	 •	 De	speciaal	aangemaakte	ID	card	in	Luik.	
	 •	 De	‘outreaching’	die	plaatsvindt	in	Antwerpen	op	vlak	van	bekendmaking	van	de	
  locatie voor de daklozen. 
	 •	 Het	systeem	in	Gent	waar	een	dakloze	zich	moet	engageren	om	opvang	te	krijgen.	
  Dit engagement bestaat uit het in contact te treden met een hulporganisatie. 
	 •	 De	uniforme	aanpak	in	Brussel	doordat	zowel	Brussels	Hoofdstedelijk	Gewest	
  als de Staatssecretaris gebruik maken van de expertise van SAMUsocial.

Dit zijn maar enkele voorbeelden die de opvang en opvolging verbeteren zodat de 
daklozen uiteindelijk een menswaardiger bestaan kunnen opbouwen. 

De werkgroep Dakloosheid heeft de idee van een draaiboek onderschreven omdat 
op deze manier enkele aandachtspunten worden meegegeven voor een kwalitatieve 
winteropvang en anderzijds om verschillende aanpakken van enkele steden in de 
gewesten mee te delen. Dit draaiboek kan daarnaast ook dienen om het debat te 
voeden over de mogelijke noodzaak tot meer overleg.

In het federale regeerakkoord staat de belofte een samenwerkingsakkoord tussen 
de regio’s voor een betere opvang voor de daklozen op te stellen door middel van 
een betere afbakening van taken en verantwoordelijkheden per bevoegdheidsniveau. 
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Na de winter zal de Staatssecretaris van Maatschappelijke Integratie en Armoede-
bestrijding hiervoor de nodige stappen ondernemen om dit voor de winter 2013-
2014 te kunnen implementeren. In dit samenwerkingsakkoord kan bijvoorbeeld de 
nadruk worden gelegd op een betere afstemming van registratie. Zo kan een uitwis-
seling van gegevens leiden tot een zicht op de mobiliteit en verplaatsing van daklozen 
enerzijds en de mogelijke verschillende profielen van de daklozen anderzijds.

4.2 Betere opvang door partnerschappen

Waar in het vorige punt aandacht werd besteed aan overleg en partner-
schappen tussen overheden, gelooft de Staatssecretaris ook sterk in de 
meerwaarde van samenwerking tussen de private en publieke sector. 
Bedrijven onderschrijven meer en meer de gedachten van Maatschap-
pelijk Verantwoord Ondernemen waar de Staatssecretaris gebruik van wil 
maken. 

Voor de opvang in Brussel zijn daarom verschillende grote bedrijven aangesproken 
met de vraag wat zij willen bijdragen aan de organisatie van de winteropvang: 
	 •	 Hierdoor	is	het	gelukt	om	een	telecombedrijf	het	groene	nummer,	telefonie	en	
  internetaansluiting te laten voorzien. 
	 •	 Ook	kunnen	bedrijfsorganisaties	aangesproken	worden	voor	een	overkoepelende
  of bemiddelende taak. De Staatssecretaris is in contact gekomen met een onder-
  neming die 300 matrassen beschikbaar stelde. Dergelijke kostenbesparingen zijn 
  niet gering en kunnen het begin zijn van een bestendiging van investeringen door
  dergelijke privéondernemingen.
	 •	 In	tijden	van	extreme	koude	en	acute	verhoging	van	het	aantal	daklozen	kan	ook

 gekeken worden naar de mogelijkheid om verwarmde openbare plaatsen zoals 
metro-, bus- en treinstations te gebruiken. Zo heeft in Brussel de NMBS Holding 
tijdens de winter van 2011-2012 een centrale gang in het Brusselse Noordstation 
open gehouden. Enkele daklozen waren namelijk verknocht aan het station als 
verblijf. Er was regelmatig contact met politie en SAMUsocial om te overleggen 
welke de beste opties waren voor de opgevangen personen. 

Lokale besturen moeten zich echter niet meteen richten tot (inter)nationale bedrijven, 
maar kunnen ook kijken naar ondernemingen op hun grondgebied. Lokale vast-
goedmakelaars, supermarktketens en autohandelaars zijn maar enkele voorbeelden 
van bedrijven waaraan telkens hulp kan worden gevraagd die verbonden is met de 
core business van deze ondernemingen. 
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Tot slot

Dakloosheid is een situatie waarvoor geen enkele persoon 
kiest. Tijdens de winter worden deze precaire levens-
omstandigheden vergroot. 

Dit draaiboek is een eerste stap richting een 
kwalitatieve winteropvang voor daklozen waar alle 
overheden, alle organisaties en alle vrijwilligers 
samenwerken. Dat opvang een lokale bevoegdheid  
is, waardoor de plaatselijke context voor een groot 
deel de organisatie van de opvang bepaalt, hoeft 
geen reden te zijn voor werkwijzen die los van 
elkaar staan. Overleg, afspraken en uitwisselingen 
kunnen vruchtbaar zijn. 

Dat dit draaiboek dan ook een instrument mag zijn om dakloosheid structureel aan 
te pakken. Door winteropvang te voorzien waar nodig en door een basis te vormen 
voor duurzame oplossingen. 

Een kwalitatieve winter-
opvang voor daklozen 

waar alle overheden, alle 
organisaties en alle vrij-
willigers samen werken.
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Contact houden!
POD	Maatschappelijke	Integratie,	Armoedebestrijding,	
Sociale	Economie	en	Grootstedenbeleid	

Koning Albert II-laan 30
1000 Brussel

De POD MI is bereikbaar via de frontdesk 
van maandag tot donderdag van 8u30 tot 16u30 
en op vrijdag van 8u30 tot 16u00.

E-mail vraag@mi-is.be
Telefoon +32 2 508 85 85 (NL)


