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2013, een groeiende uitsluiting met vele gezichten… 

 
Bij het ter schrift stellen van deze regels maakt Samusocial zich grote zorgen over de vaststelling 

dat uitsluiting en kansarmoede steeds sterkere vormen aanneemt en dat deze realiteit nooit zo 

schrijnend was sinds de organisatie veertien jaar geleden werd opgericht.  

Het einde van het jaar 2013 werd gekenmerkt door een explosie van het aantal gezinnen in nood 

zonder oplossing om de wonen. Op 27 december 2013 werden 37 gezinnen – 134 personen van 

wie 75 kinderen – opgevangen door Samusocial in de context van het winterplan. Dit aantal zou 

verder toenemen tot 54 gezinnen in totaal – 189 personen met 108 kinderen. 

 

Ieder jaar opnieuw doet Samusocial dezelfde vaststellingen en dezelfde aanbevelingen. Steeds 

meer vragen om onderdak van de meeste uiteenlopende bevolkingsgroepen (mannen, vrouwen, 

gezinnen met kinderen), gebrek aan structurele opvangplaatsen, gebrek aan transitwoningen,   … 

Om antwoorden te kunnen formuleren op een uitsluitingsproblematiek die blijft toenemen en steeds 

nieuwe vormen aanneemt, wijst Samusocial er met aandrang op dat er grote nood is aan een meer 

transversaal beleid vanwege de overheid, dat meer geglobaliseerde oplossingen kan aanreiken 

voor de problemen van slachtoffers van de grote uitsluiting. 

 

Gelukkig is er ook vooruitgang. Zo riep minister Laurette Onkelinx dit jaar bijvoorbeeld een 

begrotingslijn in het leven op het raakvlak van sociale zaken en volksgezondheid. Deze 

beschikking is er gekomen na talloze contacten tussen Samusocial en de Minister en legt eindelijk 

de weg open voor financiering door het RIZIV van de tenlasteneming van chronisch zieken door 

organisaties in de daklozenzorg. Wij hopen dat het een eerste stap die kan zijn op weg naar een 

nieuwe filosofie in het overheidsbeleid ter zake. 

 

Op meer operationeel vlak kende het jaar 2013 een groot aantal verwezenlijkingen in de opvang 

van noodbehoevende mensen in de straten van het Brussels Gewest. 

 

De cijfers spreken voor zich : 7.008 verschillende personen konden gebruik maken van ruim 

144.072 nachtverblijven en 288.000 aangeboden maaltijden, onze mobiele hulpteams 

deden 7.208 ontmoetingen, en onze psychosociale dienst begeleidde 1.069 mensen van de 

straat weg. 

 

In deze editie willen wij de gegevens over de permanente werking van Samusocial apart 

analyseren van de informatie over de specifieke winteractiviteiten. Een te globale waarneming van 

de opgevolgde doelgroep vervalst immers de vaststellingen omdat onze actiemiddelen tijdens het 

winterplan een aanzienlijke piek kennen. Maar de gegevens voor de winteropvang zijn niet altijd 

representatief voor de interventieformat van Samusocial en voor het publiek dat wij jaar-in, jaar-uit 

ondersteunen.  

 

Ten slotte vestigen wij ook de aandacht op het fundamenteel belang van de samenwerking met en 

de betrokkenheid van actoren en partners die, elk op hun eigen schaal en binnen hun eigen 

werkingsgebied, iedere dag bijdragen tot onze strijd tegen de sociale uitsluiting. 
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EEN WOORD VAN DANK DUS voor …. :  

 

-ONZE OPENBARE PARTNERS:  

Het OCMW van de Stad Brussel, de OCMW’s van St-Gillis, St-Joost, Oudergem, Evere, 

Anderlecht, Ukkel, Molenbeek, Vorst, St-Lambrechts-Woluwe, Namen, Bergen. 

De Stad Brussel en de gemeenten Elsene, Sint-Gillis, St-Lambrechts-Woluwe. 

De Linnendienst en de Brusselse Keukens van het OCMW van de Stad Brussel. 

De Regie der Gebouwen. 

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,  

Het Grootstedenbeleid, de POD Maatschappelijke Integratie, de FOD Volksgezondheid en de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, het 

Ministerie van Cultuur en van Gezondheid van de Franse Gemeenschap, de Nationale Loterij. 

De Brandweer, de Burgerbescherming, het Rode Kruis. 

De keuken van het Justitiepaleis. 

 

- ONZE PARTNERS OP HET TERREIN :  

Dokters van de Wereld, de Brusselse Politie, het Sint-Pietersziekenhuis, het ziekenhuis van 

Elsene, het Brugmannziekenhuis, het Onderhandelingsplatform geestelijke gezondheidszorg van 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, le Clos, Jamais Sans Toit, Nouveau 150, Chez Nous/Bij Ons, 

CEMÔME, Restos du Cœur, la Rive, la Rencontre, la Fontaine, la Mass, projet Lama, Transit, 

Hermes plus, Straatverpleegsters, Caritas, Smes, de medische huizen, Article 23, BRAVVO, de 

Voedselbank, ‘la Maison des Aveugles’, le Fonds des Affections Respiratoires (FARES), Nativitas, 

Poverello, Les Grains Noirs, les Samaritains, Huis van de Mens, Aquarelle, de cel Herscham, de 

cel Hestia, Article 27, Samusocial de Paris, Abej (Rijsel), … en alle diensten die dag-in dag-uit 

hebben meegewerkt aan de opvang van personen in nood.  

 

- ONZE PRIVÉPARTNERS : 

Belgacom, Mobistar, Telenet, KPN Belgium Group, McCann Brussels, Ring-Ring, Recticel, Belfius, 

Axa, BNP Paribas Foundation, Starwood, Rotary Club, Carrefour, Interparking, Emergences asbl, 

Groep CERA, Cora, Delhaize, Danone, Amgen, Sodexo, Serve the city, Shoes in the box, Vatel, la 

Wetterenoise, Le Pain quotidien, Les tartes de Françoise, Café Liégeois, Yummi, Exki, les Ateliers 

des Tanneurs, Cogam, Nestlé, Baxter, Collivery, Pfizer, L’Oréal, KBC, Beobank, Banque Degroof, 

IVG Europe, Fedex, Cofinimmo, la Brussels Hotels Association (BHA) et M. Van Weyenbergh, 

Hotel Marriott, Hotel Crowne Plaza, Hotel Le Sud, Hotel Méridien, Hotel Bristol, Thon Hotel, Hotel 

Ibis, Hotel Siru, Hotel Van Belle, The Hotel, Hôtel Sheraton, Hotel Conrad, Scandic Hotel, Rail 

Gourmet, Théatre Océan Nord, Eurocontrol, Altimex, Trade & Training, de Europese School, 

Airtopsoft, Vivaqua, Spadel, Elia, Hogan Lovells International, St Aunay, la Pause Gourmande, The 

Foodmaker, Traiteur Restauration Nouvelle, Apotheek Matton, Panem Laborem (CSD), Ocatex, 

Puntaandelijn, de Koning Boudewijnstichting, de Sichting Lippens, het Fonds Houtman, Straal, 

Lions Club, . 

 

… en onze milde schenkers (particulieren, bedrijven), die Samusocial met hun FINANCIËLE 

GIFTEN op de rekening « giften » BE04 0000 0000 3131 (giften fiscaal aftrekbaar vanaf 40 €) 

in staat stellen zijn werking te versterken om de steeds toenemende behoeften op te vangen. 

 

- EN LAST BUT NOT LEAST, DE TEAMS VOOR HUN MOTIVATIE, HUN 

PROFESSIONALISME, HUN MENSELIJKHEID EN HUN ONOPHOUDELIJK ENGAGEMENT.  
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INLEIDING : DE STAD, RUIMTE VOOR UITSLUITING 
 

De wijze waarop de stad evolueert, brengt ons tot de volgende vaststellingen : 

 

 Maatschappelijke onthechting : een grote stad zorgt voor het uiteenvallen van de sociale 

samenhang, het verlies van zingeving en van het samenhorigheidsgevoel ; 

 Overbevolking van de stad : een steeds massaler concentratieverschijnsel in en rond de 

steden en als gevolg hiervan een toevloed van sterk verarmde bevolkingsgroepen. De stad 

beschikt over troeven voor kansarmen : er zijn veel sociale diensten en ze kunnen anoniem 

blijven ; 

 Invraagstelling van de instellingen die vaak niet opgewassen zijn tegen de verschijnselen 

waarmee ze worden geconfronteerd ; 

 Verslavingsverschijnselen die blijven toenemen (alcohol, drugs,…) ; 

 Het uiteenvallen van gezinnen : kinderen en adolescenten die niet naar waarde worden 

geschat, worden mishandeld of miskend en hoe dan ook niet de opvoeding krijgen waarop ze 

aanspraak kunnen maken, gaan vaak een zwerfbestaan leiden waardoor ze het contact met de 

maatschappij verliezen ; 

 Geestelijk lijden en de problemen verbonden aan psychiatrische pathologieën zijn in onze 

steden vaak acuut ; 

 De migraties/doortocht in de stad : veel personen zijn slechts op doorreis in de grote stad en 

anderen zoeken er een oplossing om te overleven. 

 

Bovendien is het « asiel »-begrip voorbijgestreefd en volstaat het niet om het hoofd te bieden 

aan het grote aantal mensen die geestelijk en maatschappelijk lijden, die de controle kwijt zijn en 

geen middelen hebben. Het sociaal stelsel is overbelast of nog steeds niet aangepast en vaak 

beschikt men nog slechts over drie – volledig vervreemdende – mogelijkheden : de gevangenis, 

het psychiatrisch verblijf of de straat, met al wat dat van geweld en verwerping met zich meebrengt. 

 

Dit soort situatie plaatst ons voor grote problemen met de volksgezondheid : moeilijke 

opvolging van chronische ziekten, van besmettelijke ziekten zoals tuberculose, overdraagbare 

ziekten, psychiatrische aandoeningen, problemen met de hygiëne en sanitaire gewoonten… 

 

Daarom is het essentieel dat vernieuwende oplossingen worden voorgesteld om personen 

te helpen die buiten de « normale » behandeling vallen van de instellingen in de grote 

steden. 
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De context van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 

Ook al bestaat op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een bijzonder 
dichtgeweven en rijk maatschappelijk welzijnsaanbod, toch moeten we vaststellen dat de 
meeste sociale structuren 's nachts gesloten zijn.  
 

De werking van Samusocial kadert daarom in een context van behoeften en schaarste die 

de dakloze verder afstraffen als hiervoor geen antwoord wordt geformuleerd : 

 

 De behoefte aan een «open plaats» om daklozen 's nachts op te vangen ; 

 Het gebrek aan psychiatrische spoedtermen, aan beschermde woongelegenheden 

en aan de beschikbaarheid van mobiele psychiaters ; 

 De moeilijkheid om onderdak te vinden voor alleenstaande vrouwen met kinderen en 

voor gezinnen ; 

 De moeilijkheid om te voorzien in het beheer van de verpleegkundige zorgen voor 

armen ; 

 De moeilijkheid om na 17 uur en tijdens het weekend een persoon door te verwijzen 

naar een dienst die is aangepast aan zijn specifieke situatie ; 

 De nood aan een dienst die over de zuilen heen samenwerkt met de aanwezige 

actoren en met de verschillende soorten operatoren ; 

 De kost van het verblijf voor zogenaamde “sociale” patiënten in de ziekenhuizen ; 

 Het specifieke probleem van personen die illegaal in het land verblijven ; 

 Het probleem van mensen in regularisatie die het recht hebben om op het 

grondgebied te verblijven maar geen recht hebben op sociale uitkeringen. 
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1. SAMUSOCIAL, STEDELIJK INSTRUMENT IN DE STRIJD TEGEN 

UITSLUITING : PRINCIPES EN METHODE 

 

De VZW Samusocial is een ambulante sociale spoeddienst die zijn activiteiten ontplooit op 
het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
 

 Erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. 

 Gesubsidieerd door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, Actiris, het 
Departement Grootstedenbeleid, de Staatsecretariaat voor Maatschappelijke 
Integratie, Migratie en Asiel op federaal niveau. 

 Gesteund door de OCMW's van de Stad Brussel, Sint-Gillis, Sint-Joost ten Node, 
Molenbeek, Evere, Elsene, Anderlecht, Schaarbeek, Ukkel, Oudergem, Sint-
Lambrechts-Woluwe, Vorst, Namen (onder meer door personeel ter beschikking te 
stellen onder het statuut « artikel 60 »). 

 
ACTIEPRINCIPES 
 

Samusocial heeft als opdracht op te treden en antwoorden te formuleren bij toestanden 
van sociale urgentie door op de personen die in een sociale crisis- of noodsituatie 
verkeren toe te stappen, hen een luisterend oor te bieden en ze te helpen. 
 

Wie kan op de bijstand van Samusocial rekenen ? 

 

 Iedere persoon die een zwervend bestaan leidt op de openbare weg of op openbare plaatsen ; 

 Iedere « sociaal verwonde » die zich 's nachts in een toestand bevindt die onmiddellijke 

materiële of sociale opvang vereist ; 

 Iedere dakloze die aangeeft dat hij in nood verkeert of die als zodanig wordt gesignaleerd ; 

 Iedere persoon of ieder gezin die in sociale nood verkeren, binnen een individuele of 

collectieve logica ; 

 

De bijstand en de interventies van Samusocial gebeuren op het grondgebied van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest en verder. 

 

 

Wie doet een beroep op Samusocial ? 

 

 Mensen die een zwervend bestaan leiden en zich rechtstreeks melden via het gratis groene 

nummer (0800/99.340) ; 

 De sociale diensten, de spoeddiensten van de ziekenhuizen, de politie- en brandweerdiensten 

en iedere sociaal-sanitaire operator of nooddienst kunnen een beroep doen op Samusocial 

om aan te geven dat iemand behoefte heeft aan bijstand ; 

 Iedere privépersoon kan doorgeven dat iemand zich in moeilijkheden bevindt (burgerreflex). 
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 De methodes van de spoedgeneeskunde als uitgangspunt 

 

Naar het voorbeeld van de “medische” urgentiediensten, die naar slachtoffers van ongevallen 

toegaan, is Samusocial een urgentie-instelling die mensen tegemoet treedt die in psycho-

sociale nood verkeren en soms niet meer in staat zijn om hulp te vragen. 

 

Om te kunnen inspelen op een probleem dat zo specifiek is als de grote uitsluiting had men 

behoefte aan een kader : de sociale urgentie. Dit vereist dat men met spoed moet kunnen optreden 

voor de behandeling van personen die men als slachtoffers kan benoemen. En dus treden mobiele 

teams deze mensen tegemoet, op straat, daar waar ze leven, om bijstand te bieden.  

Net zoals in de medische urgentie maken zij onmiddellijk een eerste balans op om de toestand 

van de persoon snel te kunnen evalueren. Aan de hand van deze eerste fase worden de 

volgende stappen en de urgentie hiervan bepaald (doorverwijzing naar een – medisch of 

psychiatrisch - ziekenhuis, onderdak in een centrum voor noodopvang, doorverwijzing naar andere 

hulpdiensten, latere afspraken enz…). 

 

De urgentie is slechts een methode om tot bij de mensen in nood te geraken en ze vervolgens te 

begeleiden bij het hervinden van hun rechten als burger en hun herinschakeling in de maatschappij. 

De oplossing die Samusocial biedt is tijdelijk en bedoeld om mensen in nood weg te halen uit 

onmiddellijk gevaar. Nadien wordt getracht om de littekens van de maatschappelijke breuk te 

verzorgen en een oplossing op langere termijn te vinden. 
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 Optreden buiten het bestaand kader 

 

Met zijn werking buiten het bestaande kader werkt Samusocial aanvullend bij de voorzieningen 

door de ruimte in te vullen waar deze weinig actief zijn, zowel qua tijdsindeling als wat 

betreft de plaatsen waar men optreedt. 

Zo stapt Samusocial toe op mensen. Wij gaan er niet van uit dat zij het initiatief nemen om bij de 

instelling te komen aankloppen. Onze mobiele teams werken ‘s nachts, een bijzonder moeilijk 

moment omdat de Stad slaapt en er veel minder mogelijkheden zijn om bijstand te verlenen, wat 

bij de daklozen het gevoel van verlatenheid nog versterkt. 

 

 Een antwoordenketen uitbouwen 

 

De analyse waarvan de “aanpak” van Samusocial gebruik maakt, kan worden uitgesplitst in drie 

fasen : de urgentie, de post-urgentie en de herinschakeling. 

 

Uitgaand van de beginselen van de spoedgeneeskunde spitst de urgentie zich toe op het gevaar 

dat de persoon in kwestie loopt op straat binnen een tijdspanne van enkele uren of dagen, en dit 

zowel medisch als psychiatrisch en sociaal. Een eerste balans geeft aan in welke mate de persoon 

onderhevig is aan lijden en bepaalt of doorverwijzing noodzakelijk is.  

De post-urgentie is de volgende fase, waarin men de persoon onderdak verstrekt en poogt 

opnieuw «op de been te krijgen», door de toestand nauwkeuriger te analyseren. Deze 

noodzakelijke stap, als overgang voor decompressie en analyse, is essentieel in de voorbereiding 

van een eventuele derde stap : de herinschakeling.  

Deze voorstelling van het proces mag evenwel niet worden gezien als een klassiek en lineair 

traject. Urgentie en post-urgentie kunnen immers lang duren en moeten soms vele malen 

overgedaan worden voor de betrokkenen hun wensen kunnen formuleren en opnieuw bezit nemen 

van hun lichaam en wezen, wat een vereiste is voor herinschakeling. 

 

Samusocial voorziet daarmee in de redding, de spoedopvang en de bijstand van mensen 

die niets meer vragen, die door geen andere instelling meer bereikt worden, die onzichtbaar 

zijn geworden voor de maatschappij. Het doel is om hun waardigheid terug te geven, een 

humanistische relatie te herstellen en misschien ooit deze mensen van de straat te halen. 

 

Daartoe bedient Samusocial zich van meerdere instrumenten :  

 

-De mobiele teams, die de mensen tegemoet treden, op straat en buiten de geregelde uren om 

noodhulp te bieden ; 

-Een centrum voor noodopvang, waar onderdak wordt geboden aan de personen die het meest 

in gevaar verkeren, voor één of meerdere nachten in functie van hun specifieke situatie, en getracht 

wordt hun toestand beter te begrijpen om eventuele lange-termijn oplossingen te onderzoeken. Als 

hun toestand dit vereist, kan onderdak worden geboden over een langere periode, maar steeds in 

het kader van de noodopvang, en dan vooral voor mensen die nood hebben aan een rust- of 

herstelperiode, die niet in aanmerking komen voor het ziekenhuis en te sterk verzwakt zijn om in 

de klassieke instellingen voor noodopvang te verblijven ; 

-De dagwerkzaamheden en het psychosociaal werk waarbij men contact legt met de personen 

en ze tot rust brengt door middel van verscheidene instrumenten (medische verzorging, 

hygiënediensten, sociale en psychologische raadplegingen enz…). Het doel hiervan is steeds de 
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persoon bijstaan om op zijn eigen ritme opnieuw « op eigen benen te gaan staan » en vragen 

formuleren en wensen tot uiting brengen. 

 

 Een globale benadering van het individu 

 
Het personeel dat wordt ingezet is multidisciplinair en beschikt over brede, aanvullende 

competenties (medisch-psycho-sociaal) zodat de toestand van de persoon in kwestie globaal 

kan worden bekeken, dwz. dat zowel rekening wordt gehouden met medische en sociale aspecten 

als psychologische en psychiatrische elementen. 

 

 

De globale benadering van het individu staat centraal in de benadering van Samusocial. 

 

 

 

 Beter bekend raken met een « onzichtbare » bevolkingsgroep 

 

Er bestaat slechts weinig informatie over de slachtoffers van de grote uitsluiting, zowel kwantitatief 

als kwalitatief.  

 

Eén van de doelstellingen van Samusocial is daarom meer kennis te verwerven over deze 

bevolkingsgroep. De personen die Samusocial ontmoet, worden opgevolgd zodat op regelmatige 

basis hun eigenschappen in kaart kunnen worden gebracht (aantal, geslacht, leeftijd, medisch-

psycho-sociaal…). 

Daartoe organiseert Samusocial, als partner van Samusocial International, een statistische 

uitwisseling binnen het observatorium van het Samusocial-netwerk. Deze uitwisseling gaat 

gepaard met een vergelijkende analyse van de bevolkingsgroepen en van de problemen bij de 

verschillende entiteiten in Europa en elders in de wereld.  

Deze informatie dient vervolgens als hefboom om overheden te overtuigen van de noodzaak om 

instellingen om te vormen en maatregelen aan te passen, maar ook om, in een breder begrip, de 

kijk op deze groep mensen te wijzigen zodat de maatschappij ze anders kan gaan zien en zelfs 

opnieuw in haar midden te verwelkomen. 
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2. DE OPDRACHTEN VAN SAMUSOCIAL IN 2013 : 

WERKING EN RESULTATEN 

 

 

De activiteiten van Samusocial zijn gebonden aan een aantal specifieke 

opdrachten : 

 De telefoonpermanentie : het groene nummer,  

 De mobiele teams : de ‘maraude’, 

 Het noodverblijf,  

 Het psychosociaal werk,  

 De medische en paramedische permanentie, 

 Het beheersmandaat voor het winterplan voor de daklozen. 

 

Al onze diensten zijn KOSTELOOS, LAAGDREMPELIG en STAAN OPEN 

VOOR IEDEREEN, de klok rond, 365 DAGEN PER JAAR. 
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2.1.    DE TELEFOONPERMANENTIE : HET GROENE NUMMER (0800/99.340) 

 

 

2013 : in totaal 168.873 oproepen met een gemiddelde van 462 oproepen per dag 

 

 

De telefoonpermanentie is de noodzakelijke aanvulling van de mobiele aanpak. Deze 

dienst is uniek in het landschap van de permanente (24u/24) maatschappelijke bijstand 

in Brussel. 

Langs hier transiteren dag en nacht alle persoonsbeschrijvingen en alle vragen om 

hulp. Met ondersteuning van een gegevensbank die dagelijks up-to-date wordt gehouden en 

aangevuld door de teams geldt de telefoonpermanentie als het zenuwcentrum van 

Samusocial, dat voor iedereen toegankelijk is langs het gratis groene nummer 

0800/99.340. 

 

 
De telefoonpermanentie heeft als functie : 

-de oproepers een eerste keer toehoren en samen met hen de vraag uitdiepen. 

-optreden als filter om mensen in acute crisis beter te kunnen benaderen en het mobiele 

team alle elementen te verstrekken die nodig zijn om de context in te schatten. 

-de persoonsbeschrijvingen en verzoeken om interventie van de mobiele hulpteams 

(de ‘Maraude’) doorspelen. 

-de verzoeken van andere sociale diensten opvangen en behandelen. 

-instaan voor registratie en dispatching van : 

de verzoeken om onderdak (groen nummer 0800)   

de binnenkomende doorverwijzingen vanwege andere diensten : OCMW's, 

ziekenhuizen, politie, associatieve sector …(vast nummer). 

-De centrale coördinatie tussen de verschillende centra. 

 

Over het hele jaar 2013 zijn 168.873 oproepen geregistreerd door de telefoonpermanentie, 

dat is een gemiddelde van 462 oproepen per dag.  
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2.2.    DE MOBIELE TEAMS : « DE MARAUDE » 

 

In 2013 :   7.208 individuele ontmoetingen 

                        8.097 prestaties verricht op straat 

 

De mobiele teams van Samusocial bestrijken het hele grondgebied van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest. Ze hebben de volgende opdrachten :  

 

 TEGEMOET TREDEN, OP ZOEK NAAR ONTMOETINGEN 

- ze stappen op daklozen toe die een chronisch zwerversbestaan leiden en vaak sterk 

gedesocialiseerd zijn en ze proberen een band te creëren (lange-termijnwerk gebaseerd 

op helpen, luisteren en begeleiden) ; 

- mensen die fysiek of sociaal in nood lijken te verkeren (acute sociale urgentie : 

informeren, onderbrengen, doorverwijzen naar de spoeddiensten in de ziekenhuizen) ; 

 INGAAN OP PERSOONSBESCHRIJVINGEN van personen in nood vanwege 

particulieren die ongerust zijn over de toestand van daklozen in hun omgeving. 

 PROSPECTEREN om de plaatsen in kaart te brengen waar daklozen zich afzonderen om 

bescherming te zoeken. Daklozen zoeken 's nachts vaak afgelegen en moeilijk 

toegankelijke plekken op en worden zo onzichtbaar voor hun omgeving. 

 

 

 

De mobiele teams hebben 4 nauwkeurige doelstellingen : 

- De ontmoeting : in contact treden, op de betrokkenen « toestappen », wat tact, 

fijngevoeligheid en professionalisme vereist in de benadering van de persoon. Aan de 

ontmoeting zijn regels en procedures verbonden (gehurkte houding, luisteren, respect). 

- De diagnose : de medisch-psycho-sociale toestand van de hulpbehoevende persoon 

evalueren ; 

- Het verstrekken van primaire zorgen, indien nodig. 

- Begeleiding en doorverwijzing. 

Indien nodig en enkel als de persoon dat wenst, kan deze worden doorverwezen naar ons 

noodverblijfcentrum of naar enige andere instelling die is aangepast aan de vastgestelde 

problematiek (ziekenhuis, opvangtehuis, opvangcentrum voor minderjarigen, enz...). 

Het doel van het mobiele optreden is in de eerste plaats zoveel mogelijk het lijden van 

de betrokkene te verminderen,  deze te ondersteunen en te helpen door hem ertoe aan 

te zetten de middelen te gebruiken waarover hij zelf beschikt, en te begeleiden indien 

gewenst. 
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De doelstelling van de mobiele werking is om de persoon te helpen zichzelf terug op te 

bouwen, zijn lijden te verminderen, zijn eigen middelen opnieuw te gebruiken en bruggen te 

slaan naar de institutionele wereld.  

 

Het mobiele team is interdisciplinair samengesteld uit een chauffeur, een 

verpleegkundige, een maatschappelijk werker en/of een psycholoog en een arts 

wanneer dit vereist is. 

 

De maatschappelijk assistent gaat in op de sociale nood van de betrokkene door een 

band te scheppen en in dialoog te gaan om deze zelf een vraag te laten formuleren indien 

dat mogelijk is en indien hij dat wenst. Vervolgens ziet de maatschappelijk werker  erop toe 

dat onmiddellijk of op korte termijn een oplossing gevonden wordt. 

 

De verpleegkundige evalueert de medische urgentie en vult de sociale diagnose aan met 

een medische basisdiagnose. Indien nodig wordt de persoon doorverwezen naar een 

ziekenhuis of naar de arts van Dokters van de Wereld bij kleinere problemen. 

 

De mobiele hulpteams kunnen een beroep doen op een professioneel psycholoog die de 

werking van de professionals van de maraude komen versterken en die in de eerste plaats 

optreden met het oog op de opvolging van de meest gedesocialiseerde alleenstaanden op 

straat.  

 

Sinds een aantal jaar kiezen wij ervoor om zoveel mogelijk tijd te toe te spitsen op de meest 

gedesocialiseerde mensen. Deze blijven ver van de stations en de drukte en hebben grote 

nood aan een relationele band, aan psychologische bijstand en verzorging.  

De concentratie van andere diensten in de stations gedurende de dag (erkende diensten 

voor bijstand aan daklozen en vrijwilligersorganisaties) zorgt immers voor associatieve 

aanwezigheid bij de aanwezige zwervers, waardoor ook voedsel en andere diensten 

aanwezig zijn. Wij blijven 's avonds langsgaan in de stations, maar minder frequent dan 

vroeger. 
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2.2.1. DE MARAUDE IN 2013 

In 2013 deden de mobiele teams 7.208  individuele ontmoetingen. 

 

Zo kwamen ze in contact met 2.251 verschillende personen. 

Daarbij 1.316 « nieuwe » mensen, die voor het eerst in contact kwamen met onze diensten. 
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Grafiek 2 : Prestaties van de mobiele teams



 

 17 

In 2013 : 

 

-8.285 nachtelijke prestaties door de mobiele teams : 

 

-3.867 psycho-medisch–sociale gesprekken (PMS).  

-1.517 verdeelde dekens. 

-1.274  zorgprestaties door het verplegend personeel of door DvdW. 

-685 hygiëneprestaties  

-238 psychologie-prestaties 

 

-704 nachtelijke doorverwijzingen waarvan : 

  576 naar het verblijfscentrum van Samusocial  

  128 naar andere diensten (spoedgevallen van de ziekenhuizen, medische diensten, 

associatieve sector, …)  

 

 

Voor een optimale opvolging van het werk dat onze mobiele teams ’s nachts opstarten, worden zij 

steeds vaker ook overdag ingezet voor verdere doorverwijzing en begeleiding naar open 

diensten die enkel beschikbaar zijn tijdens de kantooruren.  

 

Daarom is het belangrijk dat aanvullende dagteams ingezet kunnen worden voor een 

vlotter herstel van de rechten en betere toegang tot de verschillende dagdiensten. 

 

Ten slotte wacht Samusocial nog steeds op de erkenning als dienst voor straathoekwerk 

vanwege de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. In 2005 is hiertoe al een 

erkenningsaanvraag ingediend bij de GGC. Ondanks de positieve inspectierapporten die op de 

aanvraag zijn gevolgd, wachten wij nog steeds op een beslissing van de ministers van de GGC 

bevoegd voor welzijn.    

Eén van de essentiële functies van de mobiele hulpteams is om in de mate van het mogelijke de 

ontmoete bevolkingsgroep door te verwijzen naar aangepaste diensten voor hun specifieke 

situatie, voor hun behoeften. Het gebrek aan infrastructuur die is aangepast aan mensen met 

meerdere problemen beperkt echter sterk het aantal doorverwijzingsmogelijkheden1.  

                                         
1 Cfr. Hiervoor het punt « Moeilijkheid om de talrijke “multi-deficiënte” personen door te 

verwijzen », blz. 6 van dit verslag. 

 
 



 

 18 

2.3 HET NACHTVERBLIJF : ONDERDAK, RUST EN PSYCHOSOCIAAL WERK 

 

2013 :  144.072 nachtverblijven aangeboden 

  aan 7.008 verschillende personen 

 

Het dringend onderdak is een opvang van :  

-acute crisissituaties : uitzetting uit de woning, vrouwen die slachtoffer zijn van partnergeweld, 

gezinnen in nood, enz.  

-personen die een chronisch zwerversbestaan leiden (langdurige daklozen) en die niet langer 

de collectieve leefregels kunnen delen die gelden in instellingen zoals “opvangtehuizen”.   

 

Mensen in crisissituaties kunnen de hele dag door opgevangen worden als doorverwijzing 

onmogelijk is. Daarom worden in de vooravond de overblijvende plaatsen toegewezen in functie 

van de telefoonoproepen. Als het aantal beschikbare plaatsen ontoereikend is door het grote aantal 

aanvragen geven de regulatoren prioriteit aan de meest kwetsbare personen. 

 

De dienstverlening die Samusocial aanbiedt aan de opgevangen personen :  

 

-Een psychosociale permanentie : individuele gesprekken 's avonds met 

doorverwijzing naar de dagdiensten van Samusocial en andere sociale diensten voor 

begeleiding bij het psychosociaal werk en met name de opening van rechten. 

-Geneeskundige en verpleegkundige permanenties in samenwerking met 

Dokters van de Wereld.  

-Een vestiairedienst met propere kleren. 

-Een internettoegang 

-Warme maaltijden 's avonds en ontbijt 's morgens.  

-sanitair (douches, WC). 
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In de loop van het jaar 2013 verstrekte Samusocial zo : 

144.072 overnachtingen aan 7.008 verschillende personen, 

Hetzij een gemiddelde van 395 nachtverblijven per dag 

 

De nachtverblijven per categorie :  
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In totaal zijn 7.008 verschillende personen opgevangen in 2013, van wie : 

 

5.031 alleenstaande mannen           = 71,8 % van het opgevangen publiek 

911 alleenstaande vrouwen           = 12,9 % van het opgevangen publiek 

292 gezinnen (1.061 personen van wie 623 kinderen)   =  15,1 % van het publiek 

5 niet vergezelde buitenlandse minderjarigen      

 

We stellen vast dat het aantal mensen in gezinsverband toeneemt met 136% ten 

opzichte van 2009 (449 personen in gezinsverband, van wie 265 kinderen in 2009)  

 

 

 

De categorie die het sterkst vertegenwoordigd is, zijn de alleenstaande mannen, met een aandeel 

van vrijwel 56% van de geboden nachtverblijven. 

De gezinnen zijn de tweede categorie met vrijwel 23% van de geboden nachtverblijven en 15% 

van het opgevangen publiek.  

 

De alleenstaande vrouwen zijn de derde categorie met 21% van de geboden nachtverblijven. 

De vrouwen zijn als publiek het moeilijkst te oriënteren, onder meer omdat een groot deel van dit 

publiek kampt met psychiatrische problemen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hommes
56%Femmes

21%

Familles
23%

Grafiek 5 : Aantal geboden nachtverblijven in percentage per categorie.
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BINNENKOMENDE DOORVERWIJZINGEN 
 

 
Wij stellen vast dat meer dan een vierde van de binnenkomende doorverwijzingen afkomstig 

is van de maraude door de mobiele hulpteams. 

 

110 structurele plaatsen is onvoldoende  

 

De structuur van het huidige permanente gebouw beschikt over een erkend sas van maximaal 

110 bedden. De realiteit van de behoeften en van dringende noodsituaties nopen de 

nachtcoördinator er echter vaak toe om een bijkomend sas te openen. Vandaag staan bij onze 

teams 350 personen aangegeven als extreem kwetsbaar voor wie een bijkomende nacht op 

straat een onmiddellijk gevaar inhoudt … 

 

Bij deze 350 personen zijn er : 

- gezinnen met kinderen die nood hebben aan onderdak en een begeleidingskader ; 

- vrouwen in bijzonder zware omstandigheden (psychiatrische en lichamelijke pathologieën, 

zwangere vrouwen, drugsverslaafden, jonge meisjes op de vlucht, bejaarden…) die meer risico 

lopen op agressie, diefstal en verkrachting ; 

- Kwetsbare, zieke of bejaarde mannen met soms zware psychiatrische problemen (syndroom van 

Korsakoff, schizofrenie, seniliteit) en die in onmiddellijk gevaar verkeren als de nacht op straat 

moeten doorbrengen.  

 

De noodzaak om een prioritaire opvang te kunnen vrijhouden voor acute noodsituaties 

 

De invulling van de opvangcapaciteit door kwetsbare mensen, beperkt de mogelijkheden voor 

acute noodsituaties (uithuiszetting, brand, partnergeweld, …) waarbij een nadrukkelijke 

begeleiding nochtans zou kunnen leiden tot een spoedig vertrek van de straat. Ontbrekende 

middelen voor noodopvang van deze mensen verhoogt verder het aantal chronische zwervers en 

daarmee ook de behoefte aan plaatsen tijdens de winter die komt... Een vicieuze cirkel… 
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Grafiek 6 : Binnenkomende doorverwijzingen.
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… Er moet een sas worden voorzien van minstens 20 verblijfplaatsen voor acute 

noodsituaties. 

 

Er ontbreken dus ruim 250 structurele plaatsen bij Samusocial om de dringende 

opvang te kunnen verzorgen voor de daklozen in Brussel. 

De realiteit waarmee wij op het terrein worden geconfronteerd, leidt ons tot de vaststelling dat de 

capaciteit voor kosteloze opvang ontoereikend is. Als laatste beschikbare 

operator staan wij dagelijks voor meerdere weigeringen door gebrek aan plaatsen. 

 

Ook al lossen we met een nachtverblijf niet alles op, toch is het zo dat wanneer we iemand 

onderdak weigeren, dit spanning teweegbrengt tussen de zwervende mensen en ons initiatief, wat 

leidt tot wantrouwen, weigering van de dialoog en kritiek op onze dienst die uiteindelijk volledig 

verworpen wordt. Deze houding is uiteraard begrijpelijk, maar ze zorgt voor een gevoel van 

onvermogen binnen onze teams.  

 

We stellen vast dat een groot aantal mensen dat een onderkomen vindt in de 

“laagdrempelige” stelsels vaak niet langer in staat is om de regels te aanvaarden die gelden 

in instellingen zoals opvangtehuizen. Men kan voor deze mensen moeilijk naar herintegratie 

streven omdat zij doorgaans nog nooit geïntegreerd zijn geweest. Deze situaties vereisen 

meer tijd en in de werkzaamheden moet voor lichaam en geest een herstellend effect worden 

opgenomen. Pas daarna zijn deze mensen opnieuw tot enig zelfrespect in staat. 

 

Een onderscheid tussen de gewenste plaatsen om te leven 

 
De mensen die door Samusocial worden opgevangen en opgevolgd hebben een zeer 

uiteenlopend profiel en leven in zeer uiteenlopende omstandigheden : chronische zwervers, 

mensen met psychiatrische problemen, gezinnen met kinderen, vrouwen die slachtoffer zijn van 

partnergeweld, jongeren op de dool, mensen die uit hun huis zijn gezet, slachtoffers van 

mensenhandel, enz.  

 

Binnen eenzelfde ruimte verblijven mensen die elk kampen met hun persoonlijke acute crisis en 

die doorgaans al lang op de dool zijn. 

Deze situaties vereisen elk een specifieke methodologie en ideaal gezien een leefomgeving die is 

aangepast aan hun werkelijkheid. Het is belangrijk dat zij bovenop hun vaak traumatische 

crisissituatie de harde confrontatie ondergaan van personen met een alcohol- of andere verslaving, 

met psychiatrische problemen, hygiënische problemen of andere vormen van lijden. Aangezien 

de opvang niet geografisch kan worden gescheiden in functie van publiek en situatie wordt 

de inrichting aangepast zodat de ongemakken verbonden aan het samenleven zoveel als 

mogelijk worden beperkt : dagopvang voor gezinnen, maaltijden op aparte tijdstippen voor de 

gezinnen, opdeling in afzonderlijke verdiepingen voor de gezinnen, alleenstaande vrouwen of 

mannen, enz.  

 

Een specifieke ruimte voor de kinderen biedt mogelijkheden voor educatieve, culturele en 

speelse activiteiten die moeten zorgen voor een vorm van welzijn. Hiermee beogen wij een zekere 

vorm van preventie die ervoor moet zorgen dat periode die zij doormaken «buiten hun eigen 

woning» niet leidt tot een psychologische verstoring die hun verdere levenstraject tekent.  
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623 kinderen zijn in 2013 door Samusocial ondergebracht, verzorgd, opgevangen en 
begeleid 
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2.4.    DE PSYCHOSOCIALE WERKING : MAATSCHAPPELIJKE BIJSTAND, NAZORG EN 

DOORVERWIJZING 

 

2013 : 1.069 dringende uitgaande doorverwijzingen door onze diensten 

    waarvan  754 doorverwijzingen van alleenstaande mannen en vrouwen 

   door de sociale dienst 

   260 doorverwijzingen van gezinnen door de cel « gezinnen » 

   55 doorverwijzingen door de psychologische cel     

 

    Dat is een gemiddelde van vrijwel 3 doorverwijzingen per dag.   

 

2.4.1. DE SOCIALE BEGELEIDING 

 

Het volstaat niet om gewoon onderdak te verlenen. Begeleiding is essentieel om oplossingen te 

vinden die de mensen van de straat weghalen.  

De begeleiding werkt verder op het werk dat 's nachts op de plaats van opvang gebeurt en moet 

de onmiddellijke sociale diagnose verfijnen en uitdiepen en helpt de betrokkene de 

geformuleerde vraag te verduidelijken.  

 

 De maatschappelijke begeleiding benadert de toestand van de persoon in zijn geheel en 

streeft er in de eerste plaats naar diens gemene rechten te herstellen om vervolgens samen met 

de betrokkene een project uit te werken dat op zijn haalbaarheid wordt onderzocht om hem 

opnieuw op weg te helpen in de maatschappij. De beroepsmensen van de begeleiding hanteren 

een aparte aanpak voor de verschillende situaties waarmee zij worden geconfronteerd : 

benadering, duur en methode zijn aangepast aan de verschillende probleemcategorieën.  

 

Zo werken wij verschillend in op chronische zwerverstoestanden en op dringende 

crisissituaties.  
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De begeleiding heeft als doel :  
 

Doorverwijzing naar een oplossing die is aangepast aan het profiel en de situatie van de 

betrokkene (naar de privéwoning, een opvangtehuis, een medische structuur, ontwenning, 

psychiatrische instelling, rusthuis, enz.).  

Het gebrek aan plaatsen voor noodopvang ‘s nachts, het onaangepaste profiel van het merendeel 

van de opgevangen personen ten opzichte van de eisen die de bestaande diensten stellen, de 

nachtelijke sluiting van de opvang bij de meeste opvangtehuizen en de oververzadiging van hun 

capaciteit, het ontbreken van vernieuwende projecten die inspelen op de behoeften van een 

bepaald publiek dat leeft in volle uitsluiting vormen stuk voor stuk zware hindernissen voor onze 

doorverwijzingsopdracht.  

 

Het herstel van rechten : leefloon, werkloosheidsuitkering, invaliditeitsuitkering, heropening van 

dossiers die werden afgesloten omdat oproepingen niet werden beantwoord, … 

 

Sociale noodhulp (voedingspakketten, maaltijdbonnen voor sociale restaurants, voorschotten 

op de uitkeringen van de volgende maand e.d.) en dringende medische hulp voor zieken zonder 

maatschappelijke dekking. 

 

Antwoorden op vragen om informatie of aanvullende toelichting – de opgevolgde personen 

raken vaak niet goed wegwijs in de procedures van administraties en diensten. 

 

De meest courante samenwerkingen op dit vlak zijn gebonden aan de OCMW’s van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest.  

 

 

2.4.1.1. Uitgaande doorverwijzingen van mensen opgevangen door de sociale 

dienst 

 

Over het hele jaar verrichte onze sociale dienst 754 dringende uitgaande 

doorverwijzingen naar andere tweedelijnsdiensten die de opvolging overnemen. 

 

Deze cijfers getuigen van pertinent en noodzakelijk maatschappelijk begeleidingswerk 

vooral bij het minder chronische publiek waarvoor onmiddellijke steun wordt verzorgd om 

te voorkomen dat zij afglijden in de spiraal van het zwerversbestaan. 

Deze intensieve ondersteuning uit zich concreet in de reservering van een prioritair 

nachtverblijf verbonden aan een dagelijkse opvolging van de inspanningen om de rechten 

te herstellen, het zoeken naar een opvangtehuis/onderdak, een integratieproject, 

ontwenning, enz.). 
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Spreiding van de doorverwijzingen volgens dienst :  

 

 

 

 Acute noodsituaties als gevolg van financiële problemen 

 

 Voor een groot aantal mensen is Samusocial het eerste onderkomen, zonder opvolging 

door een andere dienst. Hun administratieve toestand vereist doorgaans een complete herziening 

en heel wat verschillende administratieve stappen vóór de betrokkenen ook maar naar de sociale 

dienst van een OCMW kunnen worden gestuurd met het oog op de opening van een 

leefloondossier of de indiening van een vraag om maatschappelijke bijstand. 

 

 Van de groep die in « sociale urgentie » toekomt zonder enige voorafgaande opvolging, zijn 

er een aantal personen die gebukt gaan onder financiële problemen, maar zonder 

opeenhoping van andere problemen. Het heeft dan ook geen enkele zin deze mensen door 

te verwijzen naar structuren zoals opvangtehuizen omdat deze voor de overnachting tarieven 

hanteren tussen 16 en 20 € per nacht. Deze mensen vereisen geen specifieke begeleiding en 

willen slechts een minimum besteden om zelf zo spoedig mogelijk een zo duurzaam 

mogelijke oplossing te vinden. 

 

 Omdat de diensten van Samusocial gratis zijn, sparen deze mensen dit bedrag tijdens hun 

verblijf uit zodat ze veel sneller opnieuw een eigen woning kunnen betrekken. Zo slagen ze erin 

om op zeer korte termijn een nieuwe start te maken en opnieuw zelfstandig te worden. 

 

 De psychosociale dienst staat in voor de stappen die moeten worden gezet alvorens de 

rechten kunnen worden hersteld ; hij legt contact met de diensten die helpen bij het zoeken naar 

een woning, brengt ze tot bij diensten voor schuldbemiddeling, begeleidt ze bij het betrekken van 

de nieuwe woning (logistieke en materiële steun) en brengt de betrokkenen ten slotte in contact 

met een dienst nabij de woonplaats die een luisterend oor en steun kan bieden. 
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Grafiek 7: Verrichtte uitgaande doorverwijzingen van alleenstaanden
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2.4.2. DE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING VAN GEZINNEN 

 

Een team van vier maatschappelijk werkers voorziet in de specifieke behoeften van de 

gezinnen. Aangezien de vraag naar onderdak het beschikbare aantal plaatsen echter 

overstijgt, moet Samusocial dagelijks gezinnen weigeren. 

  
Wij bieden onderdak aan aan gezinnen die geen woning meer hebben en die 

« nergens terechtkunnen ». Het betreft in hoofdzaak2 :  
- Vrouwen die slachtoffer zijn van partnergeweld, vergezeld van kinderen 

- Gezinnen die uit hun woning zijn gezet 

- Illegale vrouwen met kinderen die al dan niet wettelijk op het grondgebied verblijven 

- Verslaafde vrouwen met kinderen 

- Gezinnen waarvan één van de leden kampt met geestelijke problemen of 

aandoeningen 

- Gezinnen die werden uitgesloten van het netwerk van opvangtehuizen 

- Gezinnen die het slachtoffer zijn van brand of een ongezonde woning 

 

In totaal verzorgden wij in de loop van het jaar 2013 de opvang van : 

292 gezinnen (tegenover 228 in 2012), waarvan  

 

154 eenoudergezinnen  

138 tweeoudergezinnen 

 

Voor in totaal 1061 personen (tegenover 805 in 2012), waarvan 623 kinderen 

(tegenover 499 in 2012). 

 

Omdat de groep van « gezinnen en vrouwen die slachtoffer zijn van partnergeweld » steeds 

groter werd, hebben wij beslist om in real-time een opvang te organiseren. Voor de meeste 

van deze mensen is dat overdag. 

Parallel hiermee hebben wij de psychosociale nazorg overdag moeten versterken.  

Bovendien sturen externe diensten ons steeds vaker dit type van noodsituaties door. 

 
2.4.2.1. Uitgaande doorverwijzing van gezinnen 

 

2013 : 260 gezinnen zijn doorverwezen naar een oplossing die hen van 

de straat weg helpt. 

 

                                         
2 Voor een gedetailleerde beschrijving van de redenen waarom gezinnen breken met de 
maatschappij : cfr. Grafiek 26, blz. 61 
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De doorverwijzingen zijn het resultaat van een begeleiding die begint bij de vaststelling van 

een psycho-medisch-sociale diagnose van het opgevangen gezin. Deze eerste diagnose 

wordt uitgewerkt van zodra het gezin aankomt, wat zowel overdag als 's nachts kan zijn, aan 

de hand van het noodopvanggesprek. Daarbij verzamelt men alle mogelijk informatie, die 

vervolgens geldt als basis voor verdere stappen. 

 

Het werk voor de doorverwijzing en het zoeken naar samenwerkingsverbanden gaat zo snel 
mogelijk van start. Partners worden gecontacteerd al naargelang van de situatie :  

 

 Voor gezinnen die uit hun woning zijn gezet, wordt een doorverwijzing 

georganiseerd naar een opvangtehuis (Ariane, l’Ilôt,Talita, e.a.) of naar een privé-woning 

via de verenigingen die steun verlenen bij het zoeken naar een woning (Dienst Huisvesting 

van het OCMW van 1000 Brussel, CAFA in Sint- Gillis, de SVK's van Anderlecht en Vorst, 

e.a.).  

 

 voor gezinnen met zware schulden wordt gewerkt aan doorverwijzing naar 

schuldbemiddelingsverenigingen en naar de OCMW's. 

 

 Voor gezinnen die een asielaanvraag hebben ingediend, en die recht hebben op 

een plaats in een centrum van Fedasil worden regelmatige contacten georganiseerd met 

de dispatching van Fedasil om het gezin zo spoedig mogelijk door te verwijzen naar een 

centrum dat hiervoor is uitgerust van zodra daar plaatsen vrijkomen. 

 
 Voor illegale gezinnen is er doorverwijzing naar advocaten en juristen van 

verenigingen voor rechtsbijstand (verenigingen voor jongerenrechten, Bureau voor 

Fedasil
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Grafiek 8 : Uitgaande doorverwijzing van gezinnen volgens dienst



 

 29 

Juridische Bijstand) of de terugkeer naar het land van herkomst (International Organisation 

for Migration, Caritas). 

 
 Voor gezinnen met medische problemen wordt een doorverwijzing naar artsen 

en ziekenhuizen (Dokters van de Wereld, COZO, ziekenhuizen Iris-zuid, enz), de centra 

voor geestelijke gezondheidszorg en psychologen (het psychologenteam van samusocial, 

de vzw « nulle part ailleurs », het team van « SOS enfants » in het Sint-Pietersziekenhuis) 

aangemoedigd, 

 

 Voor gezinnen met een gedragsproblematiek wordt samenwerking met de 

diensten voor geestelijke gezondheidszorg en met de kinderbescherming en de 

jeugdbijstand (ONE, SAJ, SPJ, Kinderrechtencommissaris,..) georganiseerd. 

 

 Voor gezinnen waarvan kinderen kampen met schoolachterstand wordt 

samenwerking met de scholen van de Stad Brussel georganiseerd (pedagogische teams, 

PMS, PSE), ook wanneer een verandering van school vereist is (komt regelmatig voor bij 

mishandelde vrouwen die ver van Brussel wonen). 

 

 Mishandelde vrouwen worden doorverwezen naar politie, ziekenhuizen, vluchthuizen, 

opvanghuizen of er wordt een terugkeer naar huis of naar de gezinsomgeving georganiseerd. 

Ook privé-eigenaars maken deel uit van de mogelijke oplossingen.  

 
 Voor alle kinderen (van 2,5 tot 13 jaar) van de gezinnen die dat wensen, wordt 

tijdens de schoolvakantie een doorverwijzing naar de nevenschoolse activiteiten van 

CEMOME georganiseerd zolang ze bij Samusocial zijn ondergebracht.   

 
In 2013 omvatte het begeleidingsnetwerk dat gezinnen helpt bij het herstellen van de “band met 

de maatschappij” meer dan 20 entiteiten.  

 

2.4.2.2. Projecten gericht op het welzijn van de kinderen van opgevangen gezinnen  

 

Een permanente zorg van onze teams bestaat erin de kinderen te helpen hun evenwicht te 

bewaren. Er zijn twee projecten opgestart voor de kinderen van gezinnen die in onze 

urgentiecentra zijn opgevangen. 

 

 Het project voor permanentie voor schoolondersteuning en activiteiten voor de 

kinderen 

 

Dank zij dit project kunnen wij een geheel van tijd en ruimte vrijmaken dat volledig aan het kind 

wordt besteed. Het project heeft als doel voor de kinderen van gezinnen die bij Samusocial zijn 

ondergebracht een permanente schoolondersteuning uit te bouwen (hermotivering, 

huiswerkbegeleiding, begeleiding) binnen onze opvangstructuur en een panel aan te bieden van 

pedagogische, culturele en/of ludieke activiteiten. Het project wordt gefinancierd door het Houtman 

Fonds sinds juli 2011. Onder de verantwoordelijkheid van een opvoedster en meerdere stagiaires 

houden we via onze permanentie toezicht op de individuele indicatoren voor de evolutie van elk 

kind in zijn schooltraject. Als indicatoren gelden : regelmatigheid, motivatie, overwonnen 

moeilijkheden en slagen. 
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Concreet werden in het kader van dit project twee soorten activiteiten georganiseerd :  

-Een permanentie voor schoolondersteuning en huiswerkbegeleiding: van maandag tot 

vrijdag tussen 16u en 19u  

-Een permanentie voor « Activiteiten/animatie/pedagogische en culturele uitstapjes » : op 

woensdag en zaterdag van 13u30 tot 16u -17u : zwembad, uitstapjes in het park, Scientastic 

Museum, speelgoedmuseum, Museum voor Natuurwetenschappen, knutselateliers, clowns, 

percussie-workshop, bioscoop, Brussel Bad, Park van Planckendael enz 
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2.4.3. DE PSYCHOLOGISCHE OPVANG, EEN HOOFDSTUK DAT UITBREIDING 

NEEMT … 

 

In 2013 : 

 

zorgden onze psychologen voor de psychosociale opvang van 368 verschillende mensen.  

 

De activiteiten van onze psychologen in cijfers :  

116 individuele gesprekken per maand met een psycholoog,  

238 psychologie-prestaties tijdens de maraude 

116 contacten per maand met het associateve netwerk  

en 7 externe begeleidingen per maand.  

 

55  mensen werden doorverwezen naar een beter aangepast verblijf 

 

Samusocial beschikt over een cel voor psychosociale bijstand die voorziet in een aantal 

complementaire profielen : twee psychologen en een verpleegster gespecialiseerd in 

maatschappelijke gezondheidszorg, en een gerichte ondersteuning van een psychiater en een 

deeltijds huisarts. In de maand september 2013 kon dank zij een parallelle financiering via een 

privé-bedrijf een nieuwe voltijdse psycholoog worden aangeworven. Hierdoor kon de dekking van 

ons psychologenteam in ruimte en tijd aanzienlijk worden verbreed. Ook kon dank zij de 

aanwerving de deelname aan de nachtelijke mobiele werking op straat worden versterkt 

(approaching en outreaching). 

 

A. Sociaal-demografisch profiel van de begunstigden : 

Dit jaar werden 368 verschillende personen opgevolgd door onze psychologen. Onder 

« opvolgen » verstaan wij dat de lijdende persoon op min of meer lange termijn begeleid wordt 

door onze psychologen, ongeacht of het gaat om ondersteuning bij een acute crisis of een meer 

regelmatige opvolging gespreid in de tijd. 

Wij stellen een aanzienlijke toename van het aantal opgevolgde personen vast ten opzichte van 

de cijfers van het jaarverslag 2012 (217 opgevolgde personen), wat in grote mate kan worden 

verklaard door het optreden van de bijkomende psycholoog in het team. 

 

Grafiek 9 : Spreiding van de door de psychologen opgevolgde personen naar geslacht. 
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Wij stellen vast dat het aantal mannen (55%) dat door onze psychologen wordt opgevolgd, 

enigszins groter is dan het aantal vrouwen (45%). In werkelijkheid is het aantal alleenstaande 

mannen op straat veel groter dan het aantal alleenstaande vrouwen (vier- tot vijfmaal groter), maar 

deze laatste hebben nood aan een intensievere ondersteuning. Bij de alleenstaande vrouwen zijn 

psychiatrische problemen overigens één van de voornaamste oorzaken van hun breuk met de 

maatschappij. 

 

Grafiek 10: Spreiding (in %) per leeftijdscategorie van de door de psychologen opgevolgde 

personen 

 
 

Wat de leeftijd van de begunstigden betreft, blijft de trend stabiel ; de opgevolgde personen zijn 

doorgaans tussen 30 en 60 jaar oud. Deze centrale leeftijdscategorie lijkt ook 

oververtegenwoordigd binnen het daklozenpubliek in het algemeen. 

 

B. Beschrijving van de waargenomen psychiatrische profielen : 

De psychologen van Samusocial vermijden zoveel als mogelijk om de patiënt te identificeren met 

een pathologie of een aandoening. We registreren echter wel de voornaamste kenmerken en 

« zichtbare aandoeningen », zoals wij deze tegenkomen bij onze dagelijkse werkzaamheden.  

Wij gaan ervan uit dat de kwantitatieve gegevens die we daarbij vaststellen, representatief zijn voor 

onze dagelijkse realiteit, maar ze moeten met de nodige voorzichtigheid gehanteerd worden, dwz. 

ter illustratie en als niet-exhaustieve bron. Het betreft een « open » werkinstrument dat in zijn latere 

versies ook verder moet worden verbeterd om de bruikbaarheid van de informatie te vergroten. 

De cijfers die hieronder staan weergegeven, zijn het resultaat van een strikte kwantitatieve 

gegevensverzameling over het tweede halfjaar 2013 (van juli tot december 2013). Wij zijn van 

oordeel dat deze periode als representatief kan worden aanzien voor de psychiatrische problemen 

en cognitieve aandoeningen die de psychologen van Samusocial vaststellen in hun dagelijkse 

praktijk. 
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Als symptomatologie bij de door ons opgevolgde personen zien we psychose, angst/depressie 

en alcoholisme. Daarnaast stellen we ook een sterke prevalentie vast van drugsverslaafden, 

mensen met een cognitieve problematiek van uiteenlopende oorsprong, mensen met een 

geestelijke handicap en ten slotte ook een aanzienlijk aantal individuen met gedragsstoornissen. 

Ten slotte wijzen we erop dat deze psychologische kenmerken bij eenzelfde individu vaak samen 

met andere problemen voorkomen. Zo is het aantal personen (n=212) dat in onze steekproef over 

deze periode van zes maanden wordt geëvalueerd aanzienlijk kleiner dan het aantal vastgestelde 

psychiatrische stoornissen (n=371). 

 

C. Soorten interventies van de psychologische opvang 

 

De « psychologishe maraudes », of « Outreach » 

Via de mobiele interventies van de psychologische maraudes kunnen we de mensen tegemoet 

treden die het sterkst zijn teruggetrokken als gevolg van geestelijk lijden of een psychiatrische 

pathologie. Dank zij de aanwerving van een bijkomende psycholoog konden we deze activiteit 

verder uitbouwen door de frequentie van de interventies te verhogen tot vrijwel 5 avonden per 

week. 

 

De « psychologische permanenties » op de sites van de winteropvang 

Van zodra de wintermaatregelen van start gaan, zorgen onze psychologen voor ondersteuning op 

de specifieke opvangsites die de opvangcapaciteit voor de winterperiode sterk vergroten (ruim 600 

bijkomende opvangplaatsen gespreid over twee gebouwen). Om in contact te komen met de 

mensen die hieraan behoefte hebben, nemen de drie psychologen op deze opvangsites 

beurtelings een permanentie voor hun rekening met een frequentie van vier avonden per week.  

Het specifieke kader van de winteropvang maakt het mogelijk om (vaak op een zeer informele 

manier) die mensen tegemoet te treden die doorgaans alle hulp van onze mensen weigeren, maar 

die door de lage temperaturen toch om hulp vragen. Door onze ervaring met psychosociaal werk 

in deze specifieke context stellen we vast dat het soms volstaat dat iemand de geboden opvang 
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aanvaardt om de persoon vervolgens te kunnen begeleiden binnen een ruimer wijzigingsproces 

(herstel van medische of psychiatrische begeleiding, administratief herstel zoeken naar een verblijf 

voor « na de winter »…). Anders gesteld, ons antwoord op een eenvoudige formele vraag (« mag 

ik vanavond hier slapen ») stelt soms een hele begeleiding in werking (« kunnen jullie mij helpen 

om een opvangtehuis te vinden vóór het einde van de winter ?... »).  

Bovendien maakt de context van de winteropvang het mogelijk een tijdelijke stabilisering van de 

persoon voor te stellen, met een vlottere toegang tot onze psycho-medisch-sociale diensten. 

 

Soort interventies -  spreiding per maand : 

 

Grafiek 13 : Aantal interventies door de psychologen, per maand en naar de aard hiervan:  

 

 

 

We stellen dan ook vast dat het merendeel van de werkzaamheden van de psychologen bestaat 

in de eigenlijke psychosociale gesprekken en contacten met het bijstandsnetwerk van de 

betrokkenen. Gemiddeld geeft dit 116 gesprekken per maand en 116 « contacten met het 

netwerk ». Voor de gesprekken tijdens de « maraudes » stellen wij een sterke toename vast in de 

loop van de voorbije zes maanden. De verklaring hiervoor houdt verband met het feit dat een 

nieuwe psycholoog het team heeft vervoegd die veel tijd besteedt aan de psychologische 

maraudes.  

Qua begeleiding verrichten de psychologen gemiddeld 7 interventies per maand, wat een toename 

inhoudt ten opzichte van de cijfers in het activiteitenverslag 2012 (5 per maand).  
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D. Doorverwijzingen van de verarmde personen met geestelijk lijden naar andere 

structuren :  

 

De doorverwijzingen : 

Er werden in 2013 maandelijks gemiddeld 4,5 personen doorverwezen, met in totaal 55 voor het 

hele jaar. Wij zijn van oordeel dat dit een zeer matig cijfer is, wat wijst op een hele reeks 

hindernissen die in eerdere verslagen al uitvoerig aan bod kwamen (het zeer specifieke profiel van 

ons publiek ; een chronisch zwerversbestaan dat remmend werkt op het proces van sociale 

mobiliteit ; het gebrek aan plaats in het tweedelijnsnetwerk ; het gebrek aan aangepaste 

structuren…).  

 

Grafiek 14 :  Aard van de doorverwijzingen door de psychologen 

 
 

Wij stellen vast dat de meeste doorverwezen personen zich op vrijwillige basis hebben laten 

opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis. 11% van de doorverwezen personen moest echter onder 

dwang in observatie worden geplaatst omdat hun gedrag gevaarlijk bleek. Daarmee is 49% van 

de doorverwezen personen opgenomen in een psychiatrische dienst.  

Bovendien stellen wij vast dat de doorverwijzingen naar een opvangtehuis oplopen tot 29%, wat 

een aanzienlijk groter deel van het publiek uitmaakt dan in 2012 (12%). Dit cijfer kan worden 

toegeschreven aan het feit dat onze samenwerking met het netwerk van opvangtehuizen versterkt 

werd, ook al waren deze aanvankelijk terughoudend – omdat ze vaak niet zijn aangepast – om 

mensen op te nemen die kampen met psychiatrische problemen. Wij stellen vast dat het aandeel 

van mensen die naar een woning gaan, beperkt blijft (7%), en dit om twee redenen : de moeilijke 

toegang tot huisvesting en het feit dat onze doelgroep soms niet klaar is om in een klassiek 

autonomieproject te stappen. Ook de rusthuizen maken slechts een klein deel uit van de 

beschikbare oplossingen voor doorverwijzing, wat kan worden verklaard aan de hand van het 

kleine aantal 60-plussers binnen onze doelgroep (cfr. hoger). Ten slotte betreuren wij het gebrek 

aan doorverwijzing naar structuren onder toezicht en naar therapeutische 

gemeenschappen, die het meest aangewezen worden geacht om op middellange en lange termijn 

mensen met een zwakke geestelijke gezondheid op te vangen. Deze tendens ziet zich helaas 

bevestigd in de evolutie van onze kwantitatieve cijfers (4% in 2012), wat de indruk alleen maar 

versterkt dat de aangepaste structuren onvoldoende toegankelijk zijn of gewoon ontbreken. 
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Conclusie : 

 

Wij zien de cel voor psychosociale begeleiding als een krachtige interface tussen instellingen ; ze 

opereert tussen de wereld van de sociale bijstand en deze van de psychiatrische hulp. Door hun 

beschikbaarheid, hun soepelheid in ruimte en tijd, hun laagdrempelige werking bieden hun 

methodes en tools op een individuele, gerichte en geïntegreerde wijze een antwoord op de steeds 

complexere psycho-medisch-sociale problemen waarmee onze teams worden geconfronteerd.  

De specialisatie en de diversificatie van de dienstverlening aan mensen in de eerste lijn van de 

sociale urgentie lijkt ons vandaag een absolute noodzaak. De grote verscheidenheid van de 

dakloze bevolking vereist immers en zowel globale als gedifferentieerde aanpak om aangepaste 

antwoorden te formuleren op hun meerdimensioneel lijden. Voor ons komt dit project ten volle 

tegemoet aan de behoefte, wat gestaafd wordt door onze kwantitatieve vaststellingen en de steeds 

toenemende vraag bij onze doelgroep.  

 

 

 

 

  



 

 37 

2.5 DE PARAMEDISCHE EN MEDISCHE RAADPLEGINGEN 

 

3.832  paramedische raadplegingen voor het jaar 2013 

6.945 medische raadplegingen van DvdW tijdens het Winterplan 2012-2013 

 

Bij de toekenning van opvangplaatsen wordt prioriteit verleend aan zieken en aan mensen die 

nood hebben aan verzorging (wat wij « report médical », medische overdracht, noemen). 

Binnen de groep die een chronisch zwerversbestaan leidt, zijn er veel mensen die hun 

gezondheidsproblemen niet onder ogen willen zien en zich daarom niet wenden tot de medische 

dagdiensten. Dank zij de proactieve aanpak van verpleegkundigen en artsen kunnen chronische 

aandoeningen worden behandeld en hoeft men niet systematisch een beroep te doen op de 

nachtelijke spoeddiensten van de ziekenhuizen voor pathologieën waarvoor een ambulante 

behandeling mogelijk is.  

Mensen met kwetsuren of acute ademhalingsaandoeningen worden eveneens voor een kort 

verblijf ondergebracht bij Samusocial. 

Mensen die wachten op een ziekenhuisopname (geprogrammeerde chirurgie) of die net 

ontslagen zijn uit het ziekenhuis hebben soms voor een langere periode behoefte aan onderdak 

en rust. 

 

2.5.1 PARAMEDISCHE PRESTATIES IN 2013 

 

De verpleegkundige permanentie tijdens de nacht in de opvangcentra :  

Bovenop de medische raadplegingen verstrekt door de vrijwilligers van Dokters van de Wereld 

kunnen de mensen die verblijven in de centra van Samusocial elke avond gebruik maken van 

verpleegkundige raadplegingen voor de opvolging van behandelingen, de verzorging van wonden 

enz. 

 

In 2013 zijn 3.371 verpleegkundige raadplegingen gehouden in een avondsetting.   

 

 

De verpleegkundige permanentie overdag in het permanent opvangcentrum :  

Als aanvulling bij de permanentie ’s avonds en ’s nachts verzorgt Samusocial sinds september 

2011 ook een verpleegkundige permanentie overdag. 

De raadplegingen bestonden dit jaar in grote mate in een zeer regelmatige, zelfs dagelijkse 

opvolging van ons publiek. De personen die zijn verzorgd door de dagverpleegster vereisten 

interventies van uiteenlopende aard. Zij zorgt ervoor dat behandelingen worden ingesteld of 

hernomen en staat in voor de verdere opvolging. De verpleegster neemt een deel van de medisch-

sociale prestaties op zich met het oog op het behoud of de reactivering van een geneeskundige 

dekking en verzorgt de continuïteit van de medische opvolging en eventueel een behandeling met 

geneesmiddelen. 

 

Focus op de verpleegkundige raadplegingen overdag in 2013 :  

3.832 raadplegingen gespreid over het jaar. 

 

Gemiddeld :  

18,5 behandelingen met geneesmiddelen per dag.   
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3 prestaties per dag voor de verzorging van wonden  

4 observaties van parameters (bloeddruk, koorts, auscultatie) bij dagelijkse opvolging 

 

 
 

Binnen de groep opgevangen personen zijn de legalen/illegalen met (dringende) medische hulp 

vrij evenwichtig gespreid. Voor dit jaar zijn de mensen die illegaal in het land verblijven zonder 

medische dekking nauwelijks vertegenwoordigd in de opvolging van de dagverpleegster. Dit kan 

worden verklaard door het feit dat de verpleegster in hoofdzaak de mensen opvangt met een 

gezondheidstoestand die geneeskundige dekking vereist (Dringende Medische Hulp of aansluiting 

bij een ziekenfonds voor de mensen die legaal in het land verblijven). Daarbij moet ook worden 

aangestipt dat de « illegalen met medische hulp » deze dekking vaak hebben verkregen na stappen 

in die zin door onze verpleegster. Daarnaast worden gevallen van personen zonder medische 

dekking doorgaans doorverwezen naar de behandelende arts. Deze draagt immers de 

verantwoordelijkheid voor de administratieve stappen die ondernomen moeten worden 

voorafgaand aan het openstellen van rechten door middel van het « Attest Dringende Medische 

Hulp ». 

 

 

50,96%
47,51%

1,53%
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Illegalen met medische hulp

Illegalen zonder medische hulp

Grafiek 15 : Dagverpeegkunde - Administratief statuut van patiënten
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Grafiek 16 : Dagverpleegkunde : 
Aard van de vastgestelde aandoeningen (in %)
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Wij stellen vast dat de voornaamste aandoeningen waarmee de verpleegster geconfronteerd wordt 

tijdens de raadplegingen (in afnemende orde van belang) de volgende zijn : aandoeningen van het 

zenuwstelsel (met inbegrip van de psychiatrische problemen), pijn en ontstekingen van 

uiteenlopende aard, hart- en vaatziekten. Wij zijn van mening dat deze pathologieën (waarbij ook 

geestesziekten) waarschijnlijk specifiek zijn voor ons straatpubliek gelet op de specifieke context 

van hun dagelijks bestaan.  

 

 
 

 

 

De aanwezigheid van verpleegkundigen tijdens de maraude :  

De verpleegkundige handeling gebeurt tijdens de “maraude”, waar een paramedische diagnose 

wordt gesteld en in situ de dringendste zorgen worden verstrekt, maar evenzeer in het 

opvangcentrum voor de nazorg van sociaal-sanitaire toestanden die deze vereisen :  de 

behandeling van schurft en luizen, het verbinden van wonden, inspuitingen (insuline, 

bloedverdunners) en stimulansen en hulp voor hygiëne, een douche.  

 

De verpleegkundigen vervullen een onmisbare rol in de continuïteit van de zorgen. Ze blijven de 

behandelingen zowel in het centrum als op straat opvolgen 

 

Tijdens het jaar 2013 waren er zo :  

 

3.832 paramedische raadplegingen overdag en 3.371 nachtelijke raadpegingen in de 

verpleegkundige praktijk. 

1.274 zorgprestaties verstrekt op straat « in situ » door onze mobiele hulpteams. 

Hetzij in totaal 8.477 paramedische raadplegingen voor het hele jaar 

 

De verpleegkundige raadpleging voorkomt heel wat gezondheidscomplicaties en zorgt 

ervoor dat we minder vaak een beroep moeten doen op de  spoedgevallen in de 

ziekenhuizen voor acute gevallen.  

Eén van de nieuwe opdrachten van de paramedische teams is om verzorging en 

behandeling tot het uiterste te voeren. 
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2.5.2 DE GENEESKUNDIGE RAADPLEGINGEN VAN DOKTERS VAN DE WERELD 

 

Sinds 2000 verzorgt een team van een vijftiental vrijwillige huisartsen van de NGO Dokters van de 

Wereld 3 tot 4 avonden per week gratis geneeskundige raadplegingen voor de mensen die 

zijn ondergebracht in onze verblijfstructuren. 

Onze paramedische teams (verpleegkundigen, verpleeghulp) verstrekken dagelijks zorgen als 

aanvulling bij de werking van de vrijwillige artsen.  

Vervolgens neemt het psychosociaal team over om de betrokkenen door te verwijzen naar de 

daggeneeskunde. 

 

 
 

 

 

 

Tijdens de koudste maanden van het jaar versterkt Dokters van de Wereld bovendien zijn werking 

door iedere avond medische en paramedische raadplegingen te verzorgen in de context van het 

Winterplan dat Samusocial ontplooit. 

 

 

 

Tijdens de winter 2013-2014 hielden 234 vrijwilligers van Dokters van de Wereld 4.160 

geneeskundige raadplegingen in de context van de wintermaatregelen beheerd door 

Samusocial. 
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2.6 DE WINTER : BEHEERSMANDAAT VOOR HET WINTERPLAN  

 

Sinds 2006 verlenen de Ministers van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 

Samusocial ieder jaar een mandaat voor de uitvoering van het Gewestelijk Winterplan.  

 

Sinds de winter 2011-2012 ontplooit Samusocial tevens een Federaal Winterplan dat voorziet in 

300 tot 400 plaatsen om de toename op te vangen van het aantal daklozen ongeacht hun situatie. 

Het plan wordt uitgewerkt op initiatief van Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie, Asiel 

en Migratie Maggie de Block. 

 

Voor Samusocial mag het winterplan zich niet beperken tot het verstrekken van onderdak … 

uiteraard moeten mensen die een dakloos bestaan leiden opgevangen worden en hun lijden 

verlicht, maar er moet iemand op de behoeftigen TOESTAPPEN, een opdracht voor onze mobiele 

hulpteams, ze moeten VERZORGING krijgen en bij de kwetsbaarsten onder hen moet de eigenlijke 

behoefte worden vastgesteld, zodat zij die dat wensen PSYCHOSOCIALE BEGELEIDING kunnen 

krijgen en we ze nadien kunnen DOORVERWIJZEN naar aangepaste en indien mogelijk duurzame 

oplossingen. 

 

 

Samusocial kreeg een mandaat voor het Winterplan : 

 

-voor zijn operationele werking in heel Brussel, en dit dag en nacht, 365 dagen per jaar;  

 

-voor zijn strategische ligging (centrum, nabij de stations en het stadscentrum);  

 

-voor zijn infrastructuur en zijn uitrusting waardoor bijkomende plaatsen opengesteld kunnen 

worden indien ingeval van nood of bij crisissen;  

 

-voor de dienstverlening die de organisatie waarborgt (psychosociale opvang, verpleegkundige 

en medische zorgen, warme maaltijden, vestiairedienst,  enz);  

 

-voor zijn toegankelijkheid voor gehandicapten, bejaarden, mishandelde vrouwen (uit alle 

doelgroepen); 

 

-omdat de diensten gratis en laagdrempelig zijn,  

 

-in fine is Samusocial de actieve nachtoperator die samenwerking met andere diensten die 

‘s nachts beschikbaar zijn zoals de wachtdiensten van de ziekenhuizen en de politie, die 

slachtoffers van ongevallen en mensen zonder oplossing om de nacht door te brengen, 

zoals slachtoffers van partnergeweld en mensen die uit hun woning zijn gezet, 

doorverwijzen naar Samusocial. 
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2.6.1.   DE WINTER 2012-2013 

 
Het globaal winterplan 2012-2013 van Samusocial omvatte drie verschillende plannen die de 

mobiele werking kwamen versterken met een bijkomende capaciteit tot 875 plaatsen bovenop 

de 110 structurele opvangplaatsen van Samusocial : 

 

-Het actieplan voor mobiele bijstand: dank zij een subsidie van het Federaal Departement 

Maatschappelijke Integratie kon de mobiele medisch-psycho-sociale werking – de “maraudes” - 

met een bijkomend team versterkt worden. Hierdoor konden iedere nacht tussen 17u en 6u drie 

mobiele hulpteams in heel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tussenkomen om hulp te verlenen 

aan de kwetsbaarste mensen op straat.  

 

-Het gewestelijk noodopvangplan (van 15 november tot 15 april) op initiatief van de Ministers 

van Sociale Aangelegenheden van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Er werden tot 450 opvangplaatsen geopend in het 

wintercentrum van de Koningsstraat dat het OCMW van Brussel ter beschikking stelt, het 

permanent centrum van Samusocial, het centrum in de Borrensstraat ter beschikking gesteld door 

Belgacom en het appartementsgebouw ter beschikking gesteld door de gemeente Sint-Lambrechts 

Woluwe voor de opvang van 7 half-autonome gezinnen. 

 

-Het federaal noodopvangplan (van 1 december tot 11 april) op initiatief van Staatssecretaris 

voor Maatschappelijke Integratie Maggie de Block, dat werd opgestart als aanvulling bij het 

gewestelijk plan en dat tot 350 bijkomende plaatsen vrijmaakte in het gebouw van de 

Charleroisesteenweg dat ter beschikking werd gesteld door de RVA. 

 

 

Op het gewestelijk winterplan entte zich dus een federaal plan om tegemoet te komen aan 

de toenemende concentratie van grote uitsluiting in Brussel en om Samusocial in staat te 

stellen een totaal niet-weigeringsbeleid te handhaven voor alle mensen die geen onderdak 

vinden voor de nacht. Het doel hiervan is een onvoorwaardelijke opvang te verzorgen voor 

iedereen, ongeacht het statuut of de herkomst van de hulpbehoevende persoon. 

 

In totaal werden iedere avond tot 985 personen opgevangen door de globale 

wintervoorzieningen van Samusocial. 

 

De wintermaatregelen werden in 2012-2013 bovendien gekenmerkt door hun uitzonderlijk lange 

duur, een periode van 15 november tot 15 april, als gevolg van de koudegolf die het land eind 

maart trof en die een verlenging nodig maakte van zowel het federaal plan (tot 11 april) als het 

gewestelijk plan (tot 15 april). 

 

Het verdient ook vermelding dat de samenwerking met het kabinet van de Staatssecretaris voor 

Maatschappelijke Integratie, Asiel en Migratie permanent was bij het faciliteren van de verwijzing 

van mensen in een asielcontext naar Fedasil, om het eigenlijke winterplan voor daklozen niet te 

verzadigen. 
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 Het nachtverblijf : 

 

Van 15 november tot 15 april verstrekte het Winterplan 2012 – 2013 : 

 

113.233 nachtverblijven aan 5.522 verschillende personen  

 

op 4 opvangsites met een totale capaciteit van meer dan 900 plaatsen  

Brussel-Stad (Zetel Samusocial) : kwetsbare mannen, vrouwen, gezinnen:  170 plaatsen 

Brussel-Stad – Koningsstraat (van 15 november tot 15 april) : alleenstaande mannen:  370 plaatsen 

St-Gillis (van 1 december tot 11 april) : alleenstaande mannen, alleenstaande vrouwen: 370 plaatsen 

St-Lambrechts-Woluwe (van 15 november tot 15 april): half-autonome gezinnen :   28 plaatsen 

Elsene –Borrensstraat (van 18 januari tot 18 maart) :      50 plaatsen 

            ----------------- 

TOTAAL :               988 pl. 

 

 
 

 Dat zijn gemiddeld 744 personen aan wie deze winter iedere nacht onderdak is 

verstrekt binnen de verschillende onderdelen van de wintermaatregelen. 
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 De telefoonpermanentie – het groene nummer 

 

Tijdens de winter 2012-2013 transiteerden gemiddeld 764 oproepen per dag langs onze 

permanentie, dat zijn in totaal meer dan 116.128 oproepen voor de hele winterperiode. 

 

 De mobiele hulpteams : de ‘maraudes’ 

 

Het werk van de mobiele hulpteams, werd intensiever gemaakt om de dekking van de interventie 

te verbreden. 

Elke avond doorkruisten 2 tot 3 mobiele hulpteams de stad, zowel op straat als in kraakpanden, 

als reactie op de (zeer) vele persoonsbeschrijvingen vanwege de bevolking als gevolg van de 

berichten in de media. 

De interventieperiode werd verbreed door de inzet van een bijkomend mobiel team van 8u ’s 

avonds tot 6u ‘s morgens. 

 

Aantal ontmoetingen van de mobiele teams : 3.820 

 

Aantal nieuwe personen die men deze winter heeft ontmoet: 997 

 

Aantal personen georiënteerd door de mobiele teams : 

725 (prioritaire urgentiediagnose door de teams)  

waarvan  

513 naar de opvangstructuren van Samusocial en 212 naar andere structuren.  

 

 De  psychosociale permanentie 

 

Gespreid over het hele Winterplan werden dagelijks 131 psychosociale gesprekken 
verzorgd door onze 16 maatschappelijk assistenten die zich specifiek toeleggen op de 

psychosociale gesprekken. 

 

 Uitgaande doorverwijzing van opgevangen personen 

Doorheen de hele winter hebben onze diensten 613 personen verder georiënteerd naar 

tweedelijnsstructuren (ziekenhuizen, opvangtehuizen, woningen onder toezicht…) 

of naar oplossingen weg van de straat (privéwoningen, rust- of verzorgingstehuizen, 

sociale woningen, terug naar het gezin, psychiatrische instellingen e.d.). 

 

Dat zijn gemiddeld meer dan 4 doorverwijzingen per dag. Dit cijfer illustreert de 

psychosociale begeleiding, vooral bij een publiek dat een minder chronisch 

zwerversbestaan leidt en waaraan omiddellijke ondersteuning kan worden verstrekt3.  

 

 

                                         
3 Voorbehouden van een dagelijks overdragen prioritaire verblijfplaats die gepaard moet gaan met een 

dagelijkse opvolging van de inspanningen om rechten te herwinnen, het zoeken naar 

opvangtehuizen/verblijfsoplossingen, inschakelingsprojecten, behandeling enz 
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 De medische en paramedische raadplegingen 

 

Deze winter werden bovenop de geneeskundige raadplegingen door de huisartsen van Dokters 

van de Wereld 3 à 4 keer per week, elke avond in het opvangcentrum van Etterbeek ook 

verpleegkundige raadplegingen gehouden. 

 

Werking Dokters van de Wereld – Winter 2012-2013 

 

Aantal raadplegingen   6.945 

Aantal patiënten    1.724 

Aantal raadplegingen per patiënt meer dan 4 

 

 

 Vaststellingen over het opgevangen publiek  tijdens de winter 2012-2013 

 

5.522 opgevangen personen, van wie:  
559 personen in gezinsverband, waarvan 316 kinderen = 10,2 % van het opgevangen 
publiek 
544 alleenstaande vrouwen = 9,9 % van het opgevangen publiek 
4.404 alleenstaande mannen = 79,8 % van het opgevangen publiek 
 
50,3% van het opgevangen publiek bestaat uit alleenstaande mannen tussen de 20 en de 
39 jaar oud. 
 
Gezondheidsproblemen behoren tot de meest problematische oorzaken van de breuk met 
de maatschappij omdat ze het moeilijk maken om de persoon te oriënteren  
 
Toenemende bezetting door zieke mensen, wat de mogelijkheid beperkt om andere 
mensen op te vangen die lijden onder een in hoofdzaak sociale problematiek en voor wie 
een intense ondersteuning ertoe kan bijdragen dat ze snel de straat verlaten. 
 
59% van de opgevangen personen beschikt over een Belgische identiteitskaart, 
verblijfsstukken of een paspoort. 
 
54,5% van het opgevangen publiek verbleef minder dan 5 nachten gespreid over de hele 
winterperiode, voor in totaal 7,9% van de geboden nachtverblijven.  
             
330 mensen verkeerden in een toestand van extreme kwetsbaarheid. Eén nacht op straat 
brengt hen in onmiddellijk gevaar. 
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2.6.2. HET EINDE VAN DE WINTER = voor vrijwel 900 PERSONEN GAAT IEDERE 

BEGELEIDING VERLOREN 

 

Zoals ieder jaar betekenen de eerste tekenen van de lente meteen ook het einde van een 

optimale capaciteit van noodopvang en begeleiding die bij gebrek aan middelen en 

politieke wil brutaal wordt afgebroken omdat het niet langer over een toestand van leven en dood 

gaat.  

Van de 800 mensen die daarbij niet langer regelmatig een beroep kunnen doen op onze diensten 

zijn er heel wat die deze situatie aanvoelen als een eindpunt van een werk dat berust op vertrouwen 

en dat nood heeft aan een langere periode om resultaat op te leveren.  

Het lijkt evident dat mensen zonder plaats om te slapen worden ondergebracht tijdens de 

winterperiode, maar al deze mensen vertonen ook maatschappelijke en/of gezondheidsproblemen 

die een structureel antwoord vereisen.  

 

 Waar komen deze mensen terecht als het winterplan de deuren sluit ? 

 

Wanneer het winterplan er mee ophoudt breekt automatisch de band die met meer dan 900 

personen werd opgebouwd dank zij het verblijf. Een verdere begeleiding wordt daarmee zeer 

moeilijk voor het grootste deel van het publiek omdat het permanent personeelsbestand van 

Samusocial ontoereikend is om ook buiten de winterperiode een regelmatige opvolging aan te 

houden.  

Anderzijds is de winterperiode zelf te kort om met vaak chronisch zwervende mensen een 

vertrouwensband uit te bouwen en hen zo te overtuigen om zich te laten helpen. Mensen met een 

psychiatrische aandoening vereisen bovendien een meer gespecialiseerde en aangepaste 

benadering. 

 

Omdat ze geen oplossingen kunnen voorstellen voor doorverwijzing naar laagdrempelige 

structuren met een multidisciplinaire aanpak geven onze teams deze mensen een maximum aan 

informatie mee aan deze mensen die van de ene dag op de andere alle alternatieven zien 

verdampen ; ook omdat voor velen een plaats voor aangepaste opvang ontbreekt.  

 

 Algemene vaststelling : in de eerste plaats een sociaal en/of gezondheidsprobleem 

 

Het blijkt zeer duidelijk dat de benutting van het Winterplan niet in de eerste plaats gebonden is 

aan de temperatuur. Zwervende mensen verkeren in een precaire sociale en 

gezondheidstoestand. 

De meeste opgevangen personen beschikken immers niet over een inkomen of hebben een 

vervangingsinkomen (sociale minima). 

Maar daarnaast zijn maatschappelijke en gezondheidsredenen de doorslaggevende elementen 

binnen de uitsluitingslogica en bij de redenen om de centra aan te doen, waarbij alcoholisme en 

psychiatrische stoornissen de voornaamste oorzaken zijn van de onmiddellijke breuk met de 

maatschappij. 

 

Daklozen kampen in de eerste plaats met gezondheids- en sociale problemen. 
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De temperatuur is slechts één van de factoren bovenop de vele dagelijkse problemen die uit hun 

situatie ontstaan. 

 

In de periode buiten de winter zijn er 158 kosteloze plaatsen voor 

noodopvang. 

Deze winter 2012-2013 liep de dagelijkse bezetting op tot 985 plaatsen. 
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2.7 HET PLAN VOOR DE RESIDENTIËLE OPVANG VAN ASIELZOEKERS 

 

Sinds november 2010 mandateert een overeenkomst met Fedasil Samusocial als operator voor 

een residentiële opvang (24h/24) van 400 asielzoekers, een bevolkingsgroep die 

voor een groot deel bestaat uit gezinnen met kinderen. Dank zij deze maatregel moet voor 

hen niet langer de specifieke opvang voor daklozen worden aangesproken. Aangezien immers 

heel wat asielzoekers voor opvang niet terechtkunnen in het verzadigde netwerk van Fedasil 

worden deze gezinnen, vaak met kinderen, de facto « dakloos », waardoor zij dagelijks in contact 

komen met onze mobiele teams.  

 

Er zijn twee centra geopend in de gemeente Elsene :  

-Het centrum van de Fritz Toussaintstraat in Elsene : 250 plaatsen voor gezinnen en 

alleenstaande personen 

-Het centrum van de Troonstraat : 150 plaatsen voor alleenstaande mannen 

 

Ondertussen werd een nieuwe overeenkomst ondertekend met Fedasil om het mandaat van 

Samusocial te verlengen, waardoor het de centra van de Troonstraat en van de 

Toussaintstraat verder kan openhouden zolang de toestand dit vereist. 

 

2.7.1 Bemerkingen bij het opgevangen publiek in de context van de residentiële 

opvang voor asielzoekers 

 

Voor heel het jaar 2013 vingen de beide centra voor asielzoekers geregistreerd bij Fedasil 2.154 

verschillende personen op, van wie 1.417 in het centrum van de Fritz Toussaintstaat en 

737 in het centrum van de Troonstraat. 
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Grafiek 16: Opvanplan van asielzoekers : Spreiding per categorie    
Jaar 2013 : 2.154 personen
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In totaal werden in 2013 mensen opgevangen met 88 verschillende nationaliteiten in de 

residentiële centra voor asielzoekers onder beheer van Samusocial. 

 

 
 

 

 

2.7.2 Het dienstenaanbod binnen de residentiële opvangmaatregelen voor 

asielzoekers 

 

Het publiek wordt de klok rond residentieel opgevangen.  

Naast het onderdak, maken de asielzoekers ook gebruik van de dienstverlening van 

Samusocial, hetzij :  

-een psychosociale permanentie 

-paramedische raadplegingen 

-activiteiten en tijdverdrijf voor de kinderen (pedagogische activiteiten, zwembad, park, 

musea, e.d.) en volwassenen (alfabetiseringscursussen enz.) 

-warme maaltijden. 

 

Qua doorverwijzingsmogelijkheden en partnerwerking werd de samenwerking sterk verbreed : 

het ONE, Caritas, Abaka, Artikel 27 voor cultuuractiviteiten, Convivial, Sétis, Ulysse, les 

amis de Witchi,  de gemeentelijke bibliotheek van Elsene, het zwembad van de VUB, Exil, 

Sireas, Globe-Aroma, Medimigrant, het Protestants Sociaal Centrum,  Dard El ward  ... 

 

Na 30 maanden werking kon het opvangplan voor asielzoekers onder beheer van Samusocial 

meerdere samenwerkingen consolideren en zo het dienstenaanbod voor begunstigden uitbreiden.  
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Grafiek 18 :
Meest voorkomende nationaliteiten binnen de opvanmaatregelen voor asielzoekers 

beheerd door Samusocial - Jaar 2013
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Zo kunnen de bewoners van de centra bovenop het eigenlijke onthaal (psychosociale begeleiding, 

geneeskundige en psychologische raadplegingen) ook gebruik maken van heel wat andere 

diensten. 

 

Diensten met betrekking tot opvolging, informatie en/of vorming :  

 

-Raadplegingen van het ONE : Wij onderhouden geregelde contacten met het 'Office de la 

Naissance et de l’Enfance', dat bij het centrum langskomt om gezinnen met kleine kinderen te 

helpen met informatieve raadplegingen en een psychosociale begeleiding. 

 

-Exil is een vzw die zich tot doel stelt psycho-medisch-sociale ondersteuning te bieden aan 

vluchtelingen en hun gezinnen en aan slachtoffers van georganiseerd geweld.  De organisatie 

richtte het hele jaar door modules in van 5 ontmoetingen voor groepjes van 5 tot 8 bewoners. De 

eerste vier sessies werken als praatgroep en de vijfde sessie is een uitstap in België. Dit jaar 

trokken de bewoners een dag naar zee met het team van Exil.  

                                                   
 

-Het openbaar schrijversnetwerk : Bernadette Briot stelde in de loop van 2013 de diensten van 

het Openbaar Schrijversnetwerk ter beschikking. Ze kwam één keer per week langs om aan de 

bewoners die dat wensten de mogelijkheid te bieden hun verhaal neer te schrijven om te 

voorkomen dat zij deze moeilijke geschiedenis eindeloos moeten herhalen in de verschillende, 

nauwelijks luisterbereide administraties om de chronologie van hun levensverhaal te 

verduidelijken,… Bernadette stelt zich ook ter beschikking van mensen die een brief willen 

schrijven, administratieve stukken wensen in te vullen (zoals het formulier van het CGVS 

bijvoorbeeld),… Deze samenwerking was bijzonder verrijkend tijdens dit jaar 2013. 

 

Ook andere informatie en vormingsworkshops werden georganiseerd. We konden rekenen op de 

medewerking van een aantal organisaties die in meerdere domeinen actief zijn, zoals migratie, 

cultuur, gezondheid en vreemdelingenrecht : CIRé, EXIL, SIREAS, GLOBE-AROMA, 

MEDIMIGRANT, het PROTESTANTS SOCIAAL CENTRUM 

 
De externe activiteiten :  
 

 Museumbezoek, culturele uitstapjes 
 
De Koninklijke Musea bieden elke eerste woensdag van de maand gratis toegang in Brussel, wat 
voor ons een gelegenheid is om onze gasten kennis te laten maken met interessante en educatieve 
musea. Vaak bezoeken we het Museum voor Natuurwetenschappen, het Afrikamuseum, het 
Muziekinstrumentenmuseum, het Leger- en luchtmachtmuseum, de Musea voor Schone Kunsten. 
Wij maakten ook gebruik van de Nocturnes van de Brusselse Musea om in de herfstperiode de 
plaatsen die bij gebrek aan middelen het minst toegankelijk zijn te tonen aan ons publiek. Zo 
bezochten we het Rood Klooster met zijn tentoonstellingen, het Speelgoedmuseum, het oude 
Paleis van Brussel op de Coudenberg, het Zoölogisch Museum, het Parlementarium (bezoek aan 
de Europese instellingen), de Nocturnes van de Zavel… 
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Binnen de context van de activiteiten die wij dank zij artikel 27 (beperkte tarieven voor cultuur) 

konden organiseren, bezochten de bewoners van onze centra talloze musea en woonden ze  

meerdere filmvertoningen bij, zagen ze theatervoorstellingen en bezochten ze festivals zoals 

Couleur Café, … 

 

 Sport en spel :  

 

- Activiteiten in het zwembad, voetbal, ping-pong toernooi, petanque, jongleren, e.d.  

 
 

-De 'Scienthoteek' is een plaats voor actieve ontdekking van de wetenschap (VUB), die wij elke 

tweede en derde woensdag van de maand bezoeken. Het betreft doorgaans workshops voor 

kinderen, die echter voor iedereen openstaan. Wij gaan naar de workshops met groepen van 10 

tot 15 personen voor een twee uur durend bezoek.  

     
- Er werden ook heel wat « buitengewone » activiteiten ingericht : een uitstapje naar Walibi, een 
bezoek aan het circus Bouglione, de voorbereiding van een toneelstuk met nadien voorstelling en 
barbecue bij de vzw « Het Huis van de Mens »,… 

 

      
 

Activiteiten in de centra 

 

Naast de externe activiteiten trachten wij ook een heel panel van activiteiten samen te stellen 

binnen de structuur zelf. Aangezien deze ter plaatse verlopen, zijn we vrijer om spontaan een 

evenement te organiseren als tijd vrijkomt binnen onze dagelijkse bezigheden.  
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Er zijn  vormingen en animaties uitgewerkt die de toekomstige inschakeling van de asielzoekers 

moeten bevorderen. 

Zo werden alfabetiseringscursussen en lessen Frans als vreemde taal gegeven door een vrijwillig 

lesgever. Tijdens het eerste halfjaar 2013 is een lesgever Nederlands het vrijwilligersteam komen 

vervoegen. De cursussen vinden plaats in de klasruimte : deze wordt overdag vrijwel dagelijks 

gebruikt door de vrijwilligers of door onze medewerkers. We hebben periodes gekend waarin we 

een groot aantal niet-schoolgaande kinderen opvingen (omdat ze slechts kort in Brussel verbleven 

of als gevolg van hun datum van aankomst (juli - augustus)). Tijdens die periodes verzorgden de 

maatschappelijk werkers een klas van 10u00 tot 12u00 voor de kinderen van het centrum. 

Nicole en Danièle van de vzw MANDJI komen wekelijks langs voor lessen « muzikale 

alfabetisering ». De workshops die Danièle en Nicole inrichten, maken het voor de bewoners door 

de ludieke en toegankelijke benadering gemakkelijker om Frans te leren.  

 

 

In de loop van de tijd hebben we meerdere ruimten ontworpen en ingericht om activiteiten te 

organiseren. Deze zorgen ook voor activiteit onder de bewoners zelf. Zo vindt men in de lokalen 

die sinds de opening van het centrum werden ingericht : 

 

Het groot salon : Dit is een polyvalente zaal waar ontspanningsactiviteiten plaatsvinden :  

filmvertoningen op groot scherm, ping-pong-, biljart- en dartstoernooien, enz. 

 

De speelzaal voor de kinderen : Deze is bijzonder populair bij de gezinnen, vooral bij koppels met 

erg jonge kinderen. Wij zorgen regelmatig voor nieuw speelgoed en nieuwe spellen die wij zelf 

vaak ontvangen.  

 

     
 

De knutselzaal en werkplaats : Deze ruimte wordt gebruikt voor animatie met de kinderen. Wij 

organiseren er verscheidene creatieve kleur- en tekenworkshops, plooiwerk, knutselen enz. 

Deze zaal wordt hoofdzakelijk gebruikt tijdens de winter. In zachtere periodes verhuizen 

activiteiten van dit type naar de refter en vooral naar de binnenplaats. We ontwierpen er 

bijvoorbeeld al kleren voor Halloween, waarna we met de kinderen naar het « Carnaval van de 

heksen van Tarkham » zijn getrokken. 

 



 

 53 

        
 

De televisiekamer : wij stellen deze ruimte ‘s avonds ter beschikking en stelden tijdsvakken vast 

per leeftijdsgroep : eerst de kinderen, vervolgens de jongeren en nadien wordt de televisiekamer 

toegankelijk gesteld voor de volwassenen. 

 

De bibliotheek : wij beschikken ondertussen over een goed gevulde bibliotheek die gezellig is 

ingericht.  

 

De sportzaal : Er werd een sportzaal ingericht. Als het slecht weer is, organiseren we cursussen 

Yoga, dans en theater, in hoofdzaak bestemd voor de kinderen van het centrum. 

Globaal gezien, zijn de kamers, de gemeenschappelijke ruimten en de meest gebruikte gangen 

herschilderd door de medewerkers en de bewoners om de lokalen een fris en vrolijk uitzicht te 

geven. Die gezamenlijke schilderwerken waren voor de medewerkers en de bewoners zeer mooie 

momenten. 

 

 -enz… 
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2.8 DE ACTIVITEITEN 2013 IN EEN NOTEDOP 

 
DE TELEFOONPERMANENTIE – HET GROENE NUMMER : 
In totaal 168.873 oproepen en gemiddeld 462 oproepen per dag 
 
 
DE  MARAUDES VAN DE MOBIELE HULPTEAMS : 
7.208 individuele ontmoetingen met 2.251 verschillende mensen, van wie 1.316 « nieuwe 
» personen die onze diensten voor het eerst ontmoeten. 
 
8.097 prestaties, hetzij :  
  -3.867 psycho-medisch-sociale gesprekken 
  -1.517 verdeelde dekens 
  -1.274 verstrekte zorgen 
  -685 hygiëneprestaties 
  -704 nachtelijke doorverwijzingen 
 
 
HET NACHTVERBLIJF : 
144.072 overnachtingen aangeboden aan 7.008 verschillende personen, 
Hetzij een gemiddelde van 395 nachtverblijven per dag 
 
 
DE  PSYCHOSOCIALE BEGELEIDING :  
1.069 doorverwijzingen door onze diensten met ontslag uit de urgentie. 
Hetzij één persoon op zeven bij het opgevangen publiek die wordt doorverwezen. 
Hetzij een gemiddelde van 3 doorverwijzingen per dag. 
 
 
DE MEDISCHE EN PARAMEDISCHE RAADPLEGINGEN :  
8.477 paramedische raadplegingen door verpleegkundigen. 
6.945 geneeskundige raadplegingen door artsen tijdens de winter 2012-2013. 
 
 
DE WINTERMAATREGELEN :  
2012-2013 : 113.233 nachtverblijven aangeboden aan 5.522 verschillende mensen, die 
daarbij gebruik konden maken van heel de dienstverlening van Samusocial 
(psychosociale begeleiding, geneeskundige raadplegingen, vestiairedienst, warme 
maaltijden, …) 
 
 
HET PLAN VOOR RESIDENTIEEL ONTHAAL VAN ASIELZOEKERS : 
2.154 personen van 88 verschillende nationaliteiten voorzien van onderdak, voeding, 
verzorging, vorming en activiteit.  
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3. VASTSTELLINGEN VOOR HET OPGEVANGEN PUBLIEK 

 

In dit hoofdstuk analyseren we de cijfers voor de permanente werking – die de essentie uitmaakt 

van het optreden van Samusocial – afzonderlijk van de specifieke winteractiviteit. Als we de 

opgevangen bevolkingsgroep immers louter op jaarlijkse basis bekijken, worden de cijfers 

vervormd door het Winterplan, dat onze actiemiddelen immers aanzienlijk doet toenemen 

aangezien onze opvangcapaciteit stijgt van 110 tot ongeveer 1.000 plaatsen. Van de 144.072 

overnachtingen die in 2013 werden aangeboden, zijn hierdoor 110.191 nachtverblijven 

verstrekt tijdens de winterperiode. De cijfers van het winterplan zijn echter niet altijd 

representatief voor de interventieformat en de doelgroep waarop wij ons het hele jaar door 

toeleggen bij Samusocial.  

 

 
 

3.1.   HET NACHTVERBLIJF VOLGENS BEVOLKINGSCATEGORIE 

 

Er werden 7.008 personen opgevangen in 2013, waarvan : 

-5.031 alleenstaande mannen = 71,8 % van het opgevangen publiek voor 55,9 % van de 

aangeboden overnachtingen 

-911 alleenstaande vrouwen = 12,9 % van het opgevangen publiek voor 21,3 % van de 

aangeboden overnachtingen 

-292 gezinnen met 1.061 personen, van wie 623 kinderen = 15,1 % van het opgevangen publiek 

voor 22,7 % van de aangeboden overnachtingen 

-5 niet begeleide minderjarige vreemdelingen 
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Grafiek 19 : Spreiding van de overnachtingen tijdens de winterperiode 
en de rest van het jaar 
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Als we onze analyse toespitsen op de doelgroep die we opvangen buiten het winterplan, bij 

de permanente werking van Samusocial (110 plaatsen), dan stellen we vast dat het 

opgevangen publiek heel anders gespreid is.  

 

 

 

Anders gesteld : 

Buiten het winterplan kregen 2.333 personen onderdak in 2013, van wie:  

1.208 mannen 

579 vrouwen 

541 personen in gezinsverband, van wie 292 kinderen 

5 Niet vergezelde buitenlandse minderjarigen 

 

De alleenstaande mannen zijn de grootste categorie in aantal personen (1.208 mannen op 

een populatie van 2.333 personen) … 
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… maar we stellen vast dat deze 1.208 mannen ook de categorie vormen die het minst 

gebruik maakt van het nachtverblijf.  

 

Voor de aangeboden overnachtingen buiten de winterperiode maken de alleenstaande vrouwen 

de grootste categorie uit met ruim 49 % aangeboden nachtverblijven. Voor deze vaststelling 

zijn er 2 verklarende factoren :  

-Samusocial past een permanent niet-weigeringsbeleid toe voor de vrouwen, omdat zij in 

totaal met een kleiner aantal zijn op straat. Bovendien is een vrouw die alleen is vaak 

blootgesteld aan een bijkomend risico op agressie, vaak van seksuele aard, en beschouwen 

we hen daarom als bijzonder kwetsbaar en dus prioritair bij de opvang.  

-De vrouwenpopulatie is de moeilijkst oriënteerbare groep, onder meer omdat een groot 

aantal onder hen lijdt aan psychiatrische aandoeningen en daarom niet aanvaard wordt in 

de tweedelijnsstructuren (opvangtehuizen), die zeer strenge (tè strenge) 

samenlevingsregels hanteren. 

 

De gezinnen vertegenwoordigen de tweede categorie, met meer dan 29% aangeboden 

overnachtingen. Bij gebrek aan structurele plaatsen ziet Samusocial zich genoodzaakt een 

groot aantal gezinnen te weigeren als deze komen vragen om bij ons de nacht door te 

brengen.  

 

De alleenstaande mannen vormen de derde categorie met vrijwel 22% van de aangeboden 

overnachtingen. De mannen maken met grote voorsprong de meerderheid uit in het aantal 

daklozen in Brussel (79% van het publiek dat tijdens de winter 2012-2013 werd opgevangen). 

Zij zijn echter met zoveel dat enkel de kwetsbaarsten onder hen opgevangen kunnen worden 

buiten de winterplannen. 

 
Frequentie van de overnachtingen  
 
 

Mannen
21,62%

Vrouwen
49,27%

Gezinnen
29,10%

Buit. minderj.
0,01%

Grafiek 21: Percentage van het aantal aangeboden overnachtingen 
per categorie (buiten de winter)
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75 % van de 2.333 mensen die buitende winterperiode zijn opgevangen, werden ondergebracht bij 

Samusocial voor een zeer korte periode. Dit publiek alleen al neemt 24,8% van de aangeboden 

overnachtingen voor zijn rekening.  

Deze cijfers geven aan dat er een groot aantal acute nood- en crisissituaties bestaat waarbij een 

intense ondersteuning het mogelijk maakt om mensen op korte termijn van de straat  weg te halen.    

Deze cijfers geven aan hoe belangrijk het is het psychosociaal werk verder uit te 

bouwen met nieuwe mensen die het slachtoffer worden van uitsluiting 

zodat ze snel uit de neergaande spiraal van de uitsluiting weggehaald kunnen worden. 

 

3.2.   SPREIDING VAN DE OVERNACHTINGEN VOLGENS HERKOMST VAN DE PERSONEN 
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De voornaamste vaststellingen zijn : 

 45.5 % van de nachtverblijven worden benut door Belgische onderdanen. 

 29.9 % door mensen uit een land van buiten de Europese Unie 

 15,7 % door burgers van de Europese Unie 

 2,61% niet meegedeeld 

 

  

*BELGIË; 45,52%

*BUITEN DE EUROPESE 
UNIE; 29,92%

Duitsland; 0,39%

Staatloos; 0,13%

Oostenrijk; 0,00%
Bulgarijë; 

1,03%

Chypre; 0,00%

Spanje; 1,80%

Estland; 0,04%
Finland; 0,04%

Frankrijk; 
3,09%

Griekenland; 0,21%

Hongarije; 0,21%

Niet meegedeeld; 2,61%

Ierland; 0,04%

Italië; 1,03%

Letland; 0,13%

Litouwen; 0,13%

Luxemburg; 0,04%

Malta; 0,00%

Nederland; 
0,60%

Polen; 2,40%

Portugal; 0,73%
Tsjechische republiek; 

0,69%

Roemenië; 
2,83%

Verenigd Koninkrijk; 
0,21%

Slovakije; 6,13%

Slovenië; 0,04%

Zweden; 
0,00%

Autre; 
1,24%

Grafiek 23: Percentage overnachtingen volgens herkomst (buiten 
de winter).
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3.3.   LEEFTIJDSPIRAMIDE 

 

 

 

Wij stellen vast dat 40% van het opgevangen publiek tussen de 20 en de 39 jaar oud is. Deze 

bevolkingscategorie vertegenwoordigt evenwel slechts een betrekkelijk korte gemiddelde 

verblijfsduur. 

Ook stellen we vast dat de minst vertegenwoordigde categorie meteen ook de oudste is (ouder 

dan 69 jaar) met slechts 1,5 %, maar dat hun gemiddelde verblijfsduur de langste is. 

 

Samengevat, kan worden gesteld dat de verblijfsduur toeneemt met de 

leeftijd. 

Maar de kwetsbaarheid neemt ook toe met de leeftijd voor wie op straat 

leeft. 
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3.4.   VOORNAAMSTE ZELFVERKLAARDE OORZAKEN VAN DE BREUK 

 

 

 

 

 

Oorzaken als alcoholisme, drugsverslaving en psychiatrische problemen worden 
duidelijk onderschat aangezien de betrokkenen in hun verklaringen als zij hun 
toestand beschrijven het probleem waarmee ze kampen niet kunnen of willen 
toegeven. 

 

Uit deze tabel blijkt echter voldoende dat de oorzaken van de breuk die ertoe leiden dat mensen in 

een situatie van sociale urgentie terechtkomen sterk verschillen. 

De meest aangehaalde oorzaken van de breuk die ook bijdragen tot het verlies van 

de woning zijn :  

 

-uitzetting uit de woning, 

-gezondheidsproblemen,  

-financiële problemen,  

-administratieve problemen, 

-psychiatrische stoornissen. 
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Grafiek 24 : Verklaarde en vastgestelde oorzaken van de breuk
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Op te merken valt dat de oorzaken vaak door elkaar lopen aangezien de dakloze vaak met een 

combinatie van problemen kampt die zijn situatie nog bemoeilijken4. 

De mythe van de typische « dakloze » wordt ruimschoots achterhaald door een bevolkingsgroep 

die steeds kwetsbaarder wordt en in de sociale urgentie terechtkomt met problemen die 

hoofdzakelijk het gevolg zijn van een gebrek aan financiële middelen, vaak gecombineerd met 

gezondheidsproblemen en een breuk met familie of vrienden.  

 

Oorzaken van de sociale breuk voor de opgevangen gezinnen  

 
 

Wij brengen hierbij in herinnering dat deze oorzaken van de breuk met de maatschappij niet 

exclusief zijn. Ze zijn onderling verweven en een gezin kan als gevolg van meerdere oorzaken 

tegelijk zijn woning verliezen. Voor het gezinspubliek zijn de voornaamste oorzaken : 

financiële problemen, uitzetting uit de woning, economische en politieke ballingschap, 

partnergeweld, jobverlies. 

                                         
4 Cfr. hierover eveneens het punt « De moeilijkheid om de talrijke « multi-deficiënte » personen door 

te verwijzen, p. 70 van dit verslag. 
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Grafiek 26 : Oorzaken van de breuk bij gezinnen  (buiten de winter)
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Vrijwel 24% van de opgevangen gezinnen hebben geen oplossing om te wonen omwille van 

financiële redenen. Daarbij mag men niet vergeten dat het hier enkel zelfverklaarde redenen 

voor een breuk betreft. In de praktijk blijkt een groot deel – om niet te zeggen de grote 

meerderheid – van de opgevangen gezinnen te kampen met financiële problemen, maar dit 

is echter niet de rechtstreekse aanleiding van de uitsluiting.  

 

Ruim 14% van de opgevangen gezinnen werden uit hun woning gezet.  

 

Vrijwel 16% van de opgevangen gezinnen verkeren in economische of politieke 

ballingschap.  

Deze gezinnen krijgen een spoedopvang zodat ze tot rust kunnen komen en vervolgens samen 

met onze diensten tot een realistische oplossing komen (vrijwillige terugkeer, de gemeenschap, 

opvangprocedure in het centrum van Fedasil via de OCMW’s). 

 

Vrijwel 9% van de opgevangen gezinnen is slachtoffer van partnergeweld. 

De eenoudergezinnen (vrouw met kinderen) die slachtoffer zijn van partnergeweld vormen 

een aanzienlijk deel van het opgevangen publiek. Hun situatie vereist een dringende opvang, 

die zij niet krijgen in de centra voor mishandelde vrouwen omdat deze permanent verzadigd zijn.  

Samusocial verzorgt een spoedopvang voor de slachtoffers en ziet zich vaak genoodzaakt deze 

te verlengen tot een plaats beschikbaar is in een centrum voor mishandelde vrouwen of in 

een opvangtehuis. 

 

Voor zo goed als 9% van de gezinnen is jobverlies een zelfverklaarde reden voor de breuk.  

Voor vrijwel 3% is dit de beëindiging van een huurcontract, voor 3,5% een breuk in het koppel, 

voor 2,2% de beëindiging van een verblijf in een opvangtehuis, … 

 

Heel wat mensen kampen met een combinatie van problemen die elkaar versterken. Anderen 

bevinden zich in een acute noodsituatie waardoor ze tijdelijk zonder woning vallen (slachtoffer 

van diefstal/agressie, een gemiste trein, problemen met het slot, verloren sleutels, brand, etc…). 
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3.5.  FINANCIËLE SITUATIE EN OPVOLGING 

 

 
 

 De grootste groep van mensen die bij de noodopvang van Samusocial terechtkomen, hetzij 

33% van de opgevangen personen, heeft geen inkomen. 

 Vervolgens komen de mensen met een leefloon, hetzij 26 % van de opgevangen 

personen. 

 De mensen die nog een loon of een ander bezoldiging ontvangen maken 11 % uit van de 

opgevangen doelgroep. Voor hen wordt echter een prioritaire begeleiding voorzien opdat 

ze zich zo snel mogelijk kunnen hernemen. 

 8,3% van het opgevangen publiek heeft een werkloosheidsuitkering bij aankomst. 

 Personen die een gehandicapten- of ziekenfondsuitkering ontvangen, maken 8,3 % uit 

van de opgevangen populatie.  
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Grafiek 27:  Spreiding van het publiek volgens inkomen
(buiten de winter)
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4. VASTSTELLINGEN : MEERDERE VORMEN VAN UITSLUITING EN 

EEN TOENAME VAN DE VRAAG 

 

We stellen vast dat de waarnemingen van Samusocial zich jaar na jaar herhalen en steeds weer 

leiden tot dezelfde bevragingen en aanbevelingen. Het ontbreken van een structureel 

daklozenbeleid versterkt deze inertie nog.  
 

4.1.    MEERDERE VORMEN VAN UITSLUITING 

 

 De doelgroepen van de uitsluiting evolueren. Kwetsbare bevolkingsgroepen worden 

hard getroffen, zoals mishandelde eenoudergezinnen of gezinnen met vader-

moeder-kinderen die het moeten redden met een bestaansminimum of mensen 

afkomstig uit Oost-Europa. De categorie « gezinnen » verblijft het langst in onze 

opvangcentra. Er bestaan immers maar weinig opvangtehuizen die twee-

oudergezinnen toelaten. De voornaamste reden voor gezinnen om onderuit te gaan is 

financieel (uitzetting uit de woning). Het opstarten van schuldbemiddeling en het 

zoeken naar een woning voor een klein inkomen neemt tijd in beslag, die de 

verblijfsduur in de centra voor noodopvang verlengt.  

 

 Een andere bijzonder kwetsbare groep bestaat uit vrouwen met psychiatrische 

problemen. Deze categorie blijft vaak geblokkeerd in de urgentiediensten, en dit om 

meerdere redenen:  

 

-Ze zijn geen acuut gevaar voor zichzelf noch voor anderen, waardoor opname in een 

psychiatrisch ziekenhuis niet is vereist; 

-Ze ontkennen hun ziekte en weigeren bijgevolg psychiatrische zorg; 

-Ze zijn niet in staat om in een gemeenschap te leven en regels voor een 

gemeenschapsleven te volgen die gelden in de tweedelijnsstructuren zoals 

opvangtehuizen.; 

-Ze hebben meestal lange tijd op straat geleefd met een chronisch zwerversbestaan; 

-De meesten hebben volledig gebroken met hun familie en met de wereld rondom 

hen. 

 

 Ten slotte is er het mannelijk publiek, dat het grootste blijft en 72% uitmaakt van 

de hele populatie die Samusocial heeft opgevangen in 2013. Voor deze groep diepen 

de oorzaken van de uitsluiting eveneens uit : alcoholisme, (meervoudige) 

drugsverslaving, depressie, financiële problemen, maar ook de gezondheid, 

gezinsproblemen, psychologische problemen, de afstand tot het thuisland, enz.  
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4.2. DE MOEILIJKHEID OM DE TALRIJKE “MULTI-DEFICIËNTE” PERSONEN DOOR 

TE VERWIJZEN  

 

Hoewel alle daklozen gemeen hebben dat ze geen plaats hebben om te wonen, kampen ze 

niet allen met dezelfde problemen. We stellen een evolutie van het gedrag en van de 

problemen vast.  

 

We maken het dagelijks mee: het is vaak een combinatie van factoren, een 

opeenstapeling van problemen die de persoon geleidelijk in een statuut van « dakloze » 

duwt dat, als er geen aangepaste oplossing wordt geboden, zijn definitieve identiteit 

wordt. 

 

Zo vinden we op straat “multi-deficiënte” personen, mensen die aan hun lot zijn overgelaten, 

die niet op de spoeddiensten van ziekenhuizen terechtkunnen wegens fysieke klachten, 

noch op de spoeddiensten van psychiatrische ziekenhuizen, noch in de «klassieke » 

opvangcentra waar ze geen plaats vinden, omdat deze volzet zijn of omdat er een intern 

reglement geldt dat mensen die drinken of die teveel psychische problemen hebben om in een 

inschakelingsdynamiek te passen, geen toegang krijgen tot het centrum.   

 

Het individu komt in een onbeheersbare situatie terecht, een « institutioneel niemandsland», 

waarin men niet meer weet tot welke instantie men zich moet wenden.  

De sociologie is dusdanig dat deze gevallen steeds talrijker en complexer worden zodat het 

moeilijk is ze in types onder te verdelen: jongeren op de dool, verwaarloosde gezinnen, jonge 

migranten uit het oosten of het zuiden, zwervers of alcoholverslaafden, mensen met 

psychiatrische problemen, bejaarden…). De kern van het probleem is met name het gebrek 

aan aangepaste opvangcentra en vooral de beschrijving van deze problemen.  

 

Voorbeelden van niet of moeilijk door te verwijzen gevallen op grond van de bestaande 

criteria bij de opvangtehuizen :  

- Illegaal op het grondgebied verblijvende vrouwen met kinderen, die slachtoffer zijn van 

partnergeweld  

- Drugsverslaafde vrouwen met jonge kinderen  

- Vrouwen met psychiatrische problemen met of zonder kinderen die niet voldoen aan de 

criteria voor opname in een psychiatrisch ziekenhuis 

- Gezinnen die worden gevolgd door de Dienst Jeugdbijstand en persona non grata zijn in het 

netwerk van opvangcentra. 

- Zieke illegalen (diabetes, handicap,…) maar waarvoor geen hospitalisatie of revalidatie 

vereist is. 

- Bejaarden die zorg/doorverwijzing weigeren  

- Personen met dieren  

- Gezinnen met meer dan 6 kinderen  

 

De bevolkingsgroep die de actie van Samusocial bereikt, verkeert wel degelijk in een 

noodsituatie : mensen die uit hun woning zijn gezet, mishandelde vrouwen of mensen 

met psychiatrische problemen en geestelijke stoornissen, verslavingen... 

Het beeld van de “filosofische zwerver” staat hier mijlenver van af. Niemand kiest in 

alle vrijheid voor een leven op straat.  
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4.3. DE VRAAG GROEIT 

 

 Globale toename van de daklozenpopulatie op straat: 

 

Jaar na jaar stellen wij vast dat de daklozenbevolking in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

globaal toeneemt.  

De gegevens van het OCMW van de Stad Brussel over de jaarlijkse evolutie van het aantal 

daklozen per type bijstand bevestigen deze tendens met een cijfer dat toeneemt van 1.945 

daklozen met steun van het OCMW (van wie 387 in een opvangtehuis) in 2010 tot 2.326 (van wie 

slechts 298 in een opvangtehuis) in 2013. Dat is een toename met 19,5 % op slechts drie jaar 

tijd … 

  

Evolutie van de daklozenpopulatie met steun van het OCMW van Brussel :  

  

Opvangtehuizen Referentieadres 
OCMW 

Transitwoning 
OCMW 

Leeft op 
straat 

Algemeen totaal 

2013 298 594 44 1.390 2.326 

2012 285 428 29 1.359 2.101 

2011 357 413 28 1.243 2.041 

2010 387 386 26 1.146 1.945 

 

Belangrijke precisering: deze cijfers vormen slechts een indicatie die de daklozenproblematiek 

in Brussel duidelijk onderbelichten : ze houden geen rekening met de personen die door de 

OCMW’s van de 18 andere gemeenten worden gevolgd en evenmin met de werklozen, 

andere uitkeringsgerechtigden (invaliditeit, pensioen, …) en de groep die geen enkele 

aanvraag doet bij het OCMW (talrijke situaties die door onze mobiele teams gekend en 

vastgesteld zijn). 

  

 Toename van het aantal gezinnen op straat 

Het ondergebrachte gezinspubliek neemt eveneens toe. Het onderging meer dan een 

verdubbeling tussen 2007 en 2013, van 115 tot 292 opgevangen gezinnen… 
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Hierbij moet worden opgemerkt dat deze cijfers enkel gelden voor de gezinnen die effectief bij 

Samusocial zijn opgevangen en geen weergave zijn van het steeds grotere werkelijke aantal 

dakloze gezinnen in Brussel. Bij gebrek aan structurele plaatsen moet Samusocial immers 

helaas heel wat gezinnen weigeren die om onderdak verzoeken.  

 

 Toename van het aantal alleenstaande vrouwen met een chronisch zwerversbestaan 

Na 15 jaar werking stellen wij een constante groei vast van de groep alleenstaande vrouwen (tot 

110  vrouwen worden elke avond opgevangen tijdens de winter 2013-2014). 

De toename van dit aantal mag niet worden verbonden aan de grotere wintercapaciteit. Het aantal 

vrouwen is immers veel kleiner dan het aantal mannen bij de Brusselse daklozen en tot nog toe 

heeft Samusocial ervoor kunnen zorgen dat nog nooit onderdak geweigerd hoefde te worden aan 

vrouwen die hierom vroegen.   

Samusocial maakt zich grote zorgen over het aantal vrouwen met een chronisch zwerversbestaan 

of die hiernaar op weg zijn. Bij de oorzaken voor de breuk met de maatschappij stellen we bij 

alleenstaande vrouwen een sterke tendens naar psychiatrische problemen vast, vaak in combinatie 

met andere problemen (alcoholisme, drugsverslaving, gezinsproblemen, medische problemen), 

wat de doorverwijzing naar post-urgentiestructuren met strengere toelatingscriteria verder 

bemoeilijkt (doorgaans is volledige autonomie een vereiste). 
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Grafiek 28 : Evolutie van het aantal opgevangen gezinnen
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 Toename van het aantal mensen zonder papieren of met een precair administratief 

statuut 

De constante toename van het aantal mensen zonder papieren blijkt duidelijk uit de dagelijkse 

werkzaamheden van onze mobiele hulpteams. Naast mensen die illegaal op het grondgebied 

verblijven, zijn wij getuige van talloze situaties van mensen met een precair statuut. Zo zijn er 

bijvoorbeeld heel wat vrouwen die slachtoffer zijn van partnergeweld, die slechts beschikken over 

een F kaart, waardoor zij hun recht op verblijf dreigen te verliezen als ze scheiden van hun 

echtgenoot.  

Bovendien hebben Europese burgers die regelmatig op het grondgebied verblijven en houder zijn 

van een E kaart slechts een beperkte toegang tot welzijnsvoorzieningen.  

Wij ontmoeten ook mensen die gerechtigd zijn om op het Belgisch grondgebied te verblijven 

(studentenvisum, werk), maar geen toegang hebben tot de welzijnsvoorzieningen van de overheid.  

 

 Toename van het aantal kwetsbare mensen 

Alle categorieën van deze doelgroep nemen toe in omvang waardoor Samusocial voor een 

onmogelijke keuze staat : besluiten om vrouwen en gezinnen die om onderdak vragen weg te 

sturen of kwetsbare en zieke mannen op straat laten terwijl ze dringend nood hebben aan 

opvang. 

 
Vandaag zijn er door onze teams 350 mensen geregistreerd als extreem kwetsbaar voor wie 

een volgende nacht op straat een onmiddellijk gevaar inhoudt … 

 

Bij die 350 mensen zijn er : 

- Gezinnen met kinderen die nood hebben aan onderdak en een begeleidend kader ; 

- Vrouwen die vaak in een zware toestand verkeren (psychiatrische en lichamelijke 

pathologieën, zwangere vrouwen, drugsverslaafden, jonge meisjes op de vlucht, 

bejaarden…) die meer dan wie ook het risico lopen op agressie, diefstal of 

verkrachting ; 
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Grafiek 26 : Evolutie van het aantal opgevangen vrouwen
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- Kwetsbare, zieke of bejaarde mannen met soms zware psychiatrische problemen 

(syndroom van Korsakoff, schizofrenie, seniliteit) die in onmiddellijk gevaar verkeren 

als ze een volgende nacht op straat doorbrengen.   

 

… Er moet voorzien worden in een bijkomend noodsas van waar mensen onderdak 

kunnen vinden die in een actute noodsituatie verkeren. 

 

Het ontbreekt daarmee aan ruim 240 structurele opvangplaatsen om Samusocial in 

staat te stellen zijn opdracht voor de noodopvang van de Brusselse daklozen naar 

behoren te vervullen. 
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5. VRAGEN EN AANBEVELINGEN 

 

De vragen en aanbevelingen die Samusocial nu al jaren formuleert, steunen op behoeften, 

gebreken en principes waaraan die zich jaar na jaar steeds sterker doen gevoelen.    

 

5.1.   EEN TOENAME VAN HET AANTAL STRUCTURELE PLAATSEN 

  

 De grote uitsluiting blijft toenemen in de hoofdstad, maar het aantal structurele bedden 

– dat het hele jaar beschikbaar is – voor sociale noodopvang bleef de voorbije elf jaar 

ongewijzigd. We kunnen niet om de vaststelling heen dat de globale daklozenbevolking verder 

blijft toenemen, en dit zeer sterk bij gezinnen en alleenstaande vrouwen. De toename van de 

groep alleenstaande vrouwen is zelfs zo groot (elke avond worden meer dan 100 vrouwen 

opgevangen) dat wij er niet langer allemaal kunnen onderbrengen. 

Het aantal structurele plaatsen in de sociale urgentie moet absoluut toenemen zodat we niet 

langer voor die verscheurende keuze worden gesteld tussen lichamelijk verzwakte mensen, 

alleenstaande vrouwen en acute noodsituatie.  

 

 De toename van de middelen die jaarlijks worden aangewend voor het Winterplan 
staat in schril contrast met de omvang van de problematiek en de nood aan een toename 
van de structurele capaciteit. Een permanent verhoogde capaciteit zou het mogelijk 
maken : 
-een reële basisbegeleiding op permanente basis uit te werken, en dit zowel zomer als 
winter, om mensen weg te halen van de straat.  
-de toename van de « chronische dakloosheid » in Brussel in te dijken en de steeds 
groter wordende winterbehoeften te beperken. 

 De 110 permanente bedden van Samusocial mogen enkel benut worden voor sociale 
urgentie, en niet voor situaties die veeleer te maken hebben met stabilisering. Heel wat 
mensen die worden geïdentificeerd als kwetsbaar hebben in de eerste plaats behoefte aan een 
revalidatiebed. 
Het ontbreekt aan vernieuwende structuren van het type « stabiliseringscentra » of 
« noodrevalidatiecentra» (op het snijvlak van ziekenhuis en noodopvang).  

 Brussel heeft dringend nood aan een permanente opvangstructuur waar een afzonderlijk 

en kwalitatief hoogstaand noodverblijf voor gezinnen en kinderen mogelijk is, om een al te 

brutale confrontatie met een publiek dat onderhevig is aan zeer harde uiteenlopende situaties te 

vermijden.  

 

5.2.   EEN TWEEDELIJNSNETWERK MET SOEPELER EN BETER AANGEPASTE 

TOEGANGSVOORWAARDEN 

 

Om de groep daklozen die in de dringende opvang blijft hangen de middelen te geven om uit het 

daklozenbestaan te stappen, raden wij opvangcentra aan met soepeler toelatingscriteria die 

een aangepaste begeleiding bieden : de kandidaten hebben vaak op verschillende vlakken 

deficiënties en ze kampen vaak met een combinatie van problemen (verslavingen, 

psychiatrische stoornissen, schulden, medische problemen, enz.).   
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De steeds strengere eisen die in de meeste opvangcentra worden gesteld, bemoeilijken de 

opvang voor een groot deel van de populatie die door de teams van Samusocial wordt gevolgd.  

 

Samusocial pleit eveneens voor de invoering van alternatieve opvangcentra die het midden 

houden tussen een ziekenhuis en een centrum voor dringende opvang, met verpleegbedden 

voor personen die het ziekenhuis na behandeling mogen verlaten maar geen onderdak hebben. 

Vaak is na een verblijf in het ziekenhuis immers nazorg nodig, wat onmogelijk is voor wie op straat 

leeft.  

 

 

5.3.   MEER TRANSIT- EN INSCHAKELINGSWONINGEN 

 

Het is belangrijk dat er een beleid van wooninschakeling wordt gevoerd, met onder meer 

transitwoningen, woningen onder toezicht en gemeenschapswoningen. 

 

De structuren onder toezicht en de beschermde woningen zijn ontoereikend. 

Samusocial maar ook de conferentie van de 19 OCMW’s hebben het schrijnend gebrek aan transit- 

en inschakelingswoningen al meermaals aangeklaagd in hun memorandums. 

 

 

5.4.    MEER DAGOPVANGCENTRA 

 

Gezien het duidelijke tekort aan opvangcapaciteit overdag in de sector van de daklozenzorg, 

worden we de behoefte aan een mobiele dienst overdag steeds meer gewaar tijdens ons 

dagelijks werk.  

 

 

5.5.    ONVOORWAARDELIJKE EN KOSTELOZE HULPVERLENING en recht op 

ANONIMITEIT 

 

Het onvoorwaardelijk karakter zou gewaarborgd moeten worden in het kader van de 

winteropvang. Tijdens erg koude periodes mag de administratieve situatie van de aanvrager nooit 

een criterium zijn. Dit moet een basisprincipe van de dringende humanitaire hulp blijven.  

 

Gratis opvang : dit is van essentieel belang, zelfs voor mensen die een inkomen hebben. Heel 

wat mensen kunnen immers geen prioriteiten meer onderscheiden en brengen nog liever de nacht 

buiten door dan te betalen voor onderdak. Dankzij de kosteloosheid van de nachtopvang kunnen 

mensen met een inkomen zich soms sneller herpakken : ze sparen de kosten voor onderdak uit, 

waardoor ze een huurprijs of huurwaarborg kunnen betalen 

 

Geld en de verplichting om zijn werkelijke identiteit vrij te geven, mogen geen voorwaarde zijn om 

iemand opvang en bijstand te verlenen. De anonimiteit moet gewaarborgd kunnen worden aan het 

publiek dat om opvang vraagt. 
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6. 2013, DAT IS OOK …. 

 

6.1. KWALITATIEF HOOGSTAANDE SAMENWERKINGEN  

 

6.1.1. SAMENWERKING IN DE ASSOCIATIEVE SECTOR 

 

Het netwerk van partners is in de loop der jaren aanzienlijk uitgebreid. Sommige van onze 

samenwerkingsverbanden zijn in de praktijk zelfs uitgegroeid tot een hecht, structureel 

partnerschap.  

 

Dokters van de Wereld (DvdW):  
Sinds de oprichting van Samusocial, verstrekt de NGO Dokters van de Wereld daklozen medische 

zorg binnen onze opvangstructuur.  

Het komt steeds vaker voor dat artsen het mobiele hulpteam vergezellen en op straat medische 

zorg verlenen.  

 

Er is een echte synergie ontstaan tussen beide teams. Dit sterkt ons in onze wil en in onze 

overtuiging om transversaal te werk te gaan en hierbij zoveel mogelijk bekwaamheden te bundelen. 

Door hun steun en hun samenwerking in het kader van het winterplan 2012-2013 heeft DvdW 

nogmaals bewezen in staat te zijn om al zijn energie te bundelen om nieuwe dokters en 

verpleegkundigen aan te trekken in het winteropvangcentrum en er kosteloos zorgen te 

verstrekken.  

 

De sociale restaurants en andere dagcentra: Samusocial werkt dagelijks samen met de sociale 

restaurants (Le Clos, Restos du cœur, La Rencontre Chez Nous, enz.), waarnaar mensen 

vanuit onze diensten doorverwezen kunnen worden.   

 

CEMôME : de “kinderpopulatie” neemt jaar na jaar toe. Wij laten de kinderen die tijdelijk bij 

Samusocial worden opgevangen, deelnemen aan de verschillende speelpleinen en 

vakantiekampen die tijdens de schoolvakanties worden georganiseerd.  

 

La Fontaine : medisch dagopvangcentrum waar mensen kunnen douchen, verpleegkundige 

verzorging kunnen krijgen en hun spullen in bewaring kunnen geven waarnaar veel daklozen 

overdag worden doorverwezen. 

 

Jamais sans Toit, dagcentrum voor een groot aantal van onze gasten die er opgevangen worden 

en activiteiten kunnen ontplooien in ontspanningsruimtes en creatieve workshops kunnen volgen. 

 

Diensten zoals Projet Lama, MASS, Enaden verzorgen de therapeutische opvolging van 

drugsverslaafden. Er zijn heel wat gebruikers van onze diensten die naar deze consultaties 

overdag worden doorgestuurd. Omgekeerd doen deze diensten ook vaak een beroep op ons om 

de meest kwetsbare personen die zij opvolgen prioritair onderdak te verschaffen. 

 

Het Sireas en het CIRE (Coördinatie en initiatieven voor vluchtelingen en vreemdelingen) :  

Sociale en juridische raadplegingen gespecialiseerd in vreemdelingenrecht (verblijfsvergunning, 

toegang tot medische zorg). 
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Caritas : Opvang van asielzoekers, integratie van erkende vluchtelingen, vrijwillige terugkeer en 

herintegratie in het land van oorsprong, juridische informatie voor migranten. 

Straatverpleegsters : deze vereniging die te voet medische bijstand gaat verlenen, stuurt 

regelmatig mensen door naar ons opvangcentrum. In het veld worden ook samenwerkingen 

georganiseerd in het kader van de opvolging van individuele gevallen. 

 

La maraude de St-Josse : Onze diensten werken eveneens dagelijks samen met deze dienst van 

straathoekwerkers. Er wordt vaak samengewerkt voor de oriëntatie van mensen die door beide 

diensten worden gevolgd, maar ook om geen dubbel werk te verrichten bij de rondgang van onze 

mobiele bijstandsteams. 

 

Nativitas : Onze diensten werken ook op dagelijkse basis samen met de vrijwilligers van Nativitas, 

en dit specifiek voor de identificatie en de opvolging van de kwetsbaarste personen. 

 

FARES (Fonds voor aandoeningen van de luchtwegen) : Samenwerking met FARES voor de 

organisatie van de opsporing van tuberculose (minstens 2 opsporingen per jaar in onze centra, 

individuele opsporingen op de FARES-permanentie in het St.-Pietersziekenhuis). 

 

De voedselbank : Voedselpakketten afgeleverd met toestemming van het Belgisch Interventie- en 

Restitutiebureau (B.I.R.B.). 

 
Le Samusocial International : Als lid van de raad van bestuur in de internationale Samusocial, 

dragen wij bij aan het denkwerk over de verschillende vormen van sociale uitsluiting via 

verschillende projecten die in de wereld worden gevoerd : momenteel gaat het om veertien 

projecten die voornamelijk gericht zijn op straatkinderen, de meest kwetsbare doelgroep in de 

steden in het zuiden. 

 

 

  

http://www.caritas-int.be/fr/aide-aux-migrants/nos-projets/accueil-des-demandeurs-dasile.html
http://www.caritas-int.be/fr/aide-aux-migrants/nos-projets/accueil-des-demandeurs-dasile.html
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6.1.2. SAMENWERKING MET OPENBARE OPERATOREN 

 

Wat het dagelijks werk van Samusocial betreft, is het belangrijk eraan te herinneren dat het 

« netwerk » van partners zeker niet beperkt blijft tot de eigenlijke sector van de 

daklozenzorg. Wij werken ook samen met andere eerstelijnsactoren : de gemeenten, de 

OCMW’s, de politie, de ziekenhuizen, de Algemeen Afgevaardigde voor de Rechten van het 

Kind zijn allemaal rechtstreeks betrokken bij de daklozenproblematiek.  

 

 De OCMW’s  

 

De samenwerking met de OCMW’s is uiteraard van wezenlijk belang om ons te helpen bij 

de opvang van daklozen. 

 

Sinds de oprichting van Samusocial is het OCMW van de Stad Brussel een essentiële partner 

om op dagelijkse basis te kunnen functioneren. De hulp van het OCMW bij de organisatie van de 

verschillende maatregelen van de winteropvang is van doorslaggevend belang (ondertekening 

van de huurcontracten van de gebouwen, tussenkomst van de Inschakelingsregie om de 

infrastructuur te laten voldoen aan de normen, opeising van het spoedsas in het Sint-

Pietersziekenhuis, enz.). De linnendienst van het OCMW zorgt ook iedere dag voor de was en 

de strijk van de lakens.  

 

Voor wat betreft de begeleiding en de sociale opvolging werken onze diensten dagelijks samen 

met de CDSA (Cel voor Dringende Sociale Actie van het OCMW van Brussel), een specifieke 

cel die als opdracht heeft te werken met de slachtoffers van de grote uitsluiting. 

Onze sociale dienst staat in permanent contact met de referentiepersonen van de CDSA die in 

elke antenne van het OCMW van Brussel aanwezig zijn. Zij zijn al meer dan tien jaar zeer goed 

vertrouwd met de daklozenpopulatie. 

Deze samenwerking is essentieel met het oog op de herinschakeling door het terugwinnen 

van rechten :  

-Toewijzing van een referentie-adres. 

-Toekenning van een leefloon 

-Dringende maatschappelijke bijstand 

Onze sociale teams werken eveneens regelmatig samen met de dienst Huisvesting van het 

OCMW.  

 

Hierbij moet worden opgemerkt dat te weinig OCMW’s in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

ermee instemmen om rechten toe te kennen aan personen die in de grootste uitsluiting 

leven. 

 

Een andere vorm van samenwerking met de OCMW’s is de terbeschikkingstelling van 

personeel met een contract “artikel 60” door 12 OCMW’s : het OCMW van de Stad Brussel, de 

OCMW’s van Sint-Gillis, Sint-Joost, Oudergem, Evere, Ukkel, Molenbeek, Anderlecht, Vorst, Sint-

Lambrechts-Woluwe, Namen en Bergen. 
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 De Brusselse Keukens 

 

« Solidaire » overeenkomst met « De Brusselse keukens » voor het verkrijgen van maaltijden voor 

een beperkte prijs. 

 

 De ziekenhuizen 

 

Elke dag werken onze diensten in de praktijk samen met de ziekenhuizen van het Brussels Gewest.  

 Van het ziekenhuis naar Samusocial : Doorverwijzing van personen na de 

ziekenhuisopname, doorverwijzing van mensen zonder woning die zich in de spoeddiensten 

aanbieden, vrouwen die het slachtoffer zijn van partnergeweld, slachtoffers van agressie, enz.   

 Van Samusocial naar het ziekenhuis : doorverwijzing van mensen die dringend verzorging 

nodig hebben, doorverwijzing van mensen met psychiatrische problemen, medische 

opvolging, hospitalisering, ontwenning, enz. 

 

Net zoals het ziekenhuis is Samusocial de enige sociale nachtoperator die de klok rond 

beschikbaar is en alle soorten bevolkingsgroepen opvangt (gezinnen, vrouwen, mannen) en 

waarop de spoeddiensten van de ziekenhuizen dan ook bijzonder vaak een beroep doen.  

 

Als grootste ziekenhuis van het Brussels stadscentrum zijn de samenwerkingsverbanden 

met het Sint-Pietersziekenhuis logischerwijs steeds sterker geworden.  

 

-Dagelijkse aanwezigheid van onze mobiele teams in de spoeddiensten van Sint-Pieter om 

behoeftige mensen op te sporen.  

-Vergaderingen en uitwisselingen tussen het psychologenteam van Samusocial en de 

psychiatrische spoeddienst van het Sint-Pieterziekenhuis. 

-Ontmoetingen en uitwisselingen tussen het sociaal team van Samusocial en de sociale 

dienst van het Sint-Pieterziekenhuis. 

Belangrijk om vermelden is ook de goede samenwerking met het Ziekenhuis van Elsene, het 

Molièreziekenhuis en het Brugmannziekenhuis.  

 

 De Politie 

 

Samen met het ziekenhuis is de politie de andere operator die eveneens ‘s nachts 

actief is en Samusocial dagelijks contacteert om dringend mensen in nood te komen 

ophalen die om verschillende redenen geen onderdak hebben : partnergeweld, uitzetting 

uit de woning, gezinsproblemen, slachtoffers van mensenhandel, enz. 

 

Anderzijds werken wij ook regelmatig samen met de daklozencellen « Herscham »  (Politie Stad 

Brussel) en Hestia (Federale Politie) (doorverwijzingen naar onze opvangcentra, uitwisseling van 

informatie over personen binnen de Nixon-procedure, enz.). 

 

 

 De Stadswachten en het BIM 
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Samusocial heeft de Stadswachten van de Stad Brussel, via een partnerschap met de VZW 

BRAVVO, een aantal opleidingssessies verstrekt rond de daklozenproblematiek en de beste 

benadering bij de contacten met de daklozen op straat.  

Anderzijds werken de stadswachten van de Stad Brussel ook dagelijks samen met onze diensten 

die hun actie overnemen door in te grijpen bij psychosociale situaties die een dringende interventie 

vereisen. 

Deze vormingen worden ook verstrekt aan de parkwachters van het Brussels Instituut voor 

Milieubeheer (BIM). 

 

 De scholen :  

 

Ook dit jaar liepen een veertigtal personen met de meest uiteenlopende achtergrond stage bij 

Samusocial. Naast de traditionele vraag van sociale scholen, opvoeders en verpleegkundigen 

heeft het profiel zich in de loop van de tijd verbreed. Sociologiestudies en -onderzoek, stages en 

eindwerken in communicatie, psychologie enz... Deze diversificatie toont alleszins aan dat er een 

bredere interesse bestaat voor de problematiek, wat een goede zaak is in ons streven om meer 

bekwaamheden te betrekken bij dit nieuwe metier in de strijd tegen de uitsluiting. 

Zo zijn duizenden uren gepresteerd door studenten, omkaderd door een referentiepersoon in het 

team. Deze samenwerking biedt onder meer kansen om de methodes van de sociale urgentie 

(toestappen op de mensen enz.) binnen te loodsen in de schoolprogramma's.   

 

  De MIVB : 

 

De MIVB heeft metrokaartjes aangeboden die worden gegeven aan mensen die zich moeten 

verplaatsen in het kader van bepaalde stappen formaliteiten ingesteld door onze sociale dienst. 

 

 

6.1.3. SAMENWERKING MET DE PRIVE-PARTNERS : 

 

Samusocial streeft naar de uitbouw van samenwerkingsverbanden met de privésector om over 

middelen te beschikken om zijn opdrachten en zijn strijd tegen de uitsluiting te ontwikkelen. 

Wij danken al onze partners die de moed hebben gehad om als grote Belgische ondernemingen 

hun maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen en een actieve rol te spelen in de strijd 

tegen een uitsluiting die vandaag zichtbaar is tot voor de deuren van hun onderneming. 

 

Belgacom, Mobistar, Telenet, KPN Belgium Group, McCann Brussels, Ring-Ring, Recticel, 

Belfius, Axa, BNP Paribas Foundation, Starwood, Rotary Club, Carrefour, Interparking, 

Emergences vzw, CERA Groep, Cora, Delhaize, Danone, Amgen, Sodexo, Serve the city, Shoes 

in the box, Vatel, la Wetterenoise, Le Pain quotidien, Les tartes de Françoise, Café Liégeois, 

Yummi, Exki, les Ateliers des Tanneurs, Cogam, Nestlé, Baxter, Collivery, Pfizer, L’Oréal, KBC, 

Beobank, Bank Degroof, IVG Europe, Fedex, Cofinimmo, de Brussels Hotels Association (BHA) 

en Dhr. Van Weyenbergh, Marriott Hotel, Crowne Plaza Hotel, Hôtel Le Sud, Hôtel Méridien, 

Bristol Hotel, Thon Hotel, Ibis Hotel, Hotel Siru, Hotel Van Belle, The Hotel, Sheraton Hotel, 

Conrad Hotel, Scandic Hotel, Rail Gourmet, le Théatre Océan Nord, Eurocontrol, Altimex, Trade 

& Training, de Europese School, Airtopsoft, Vivaqua, Spadel, Elia, Hogan Lovells International, 

St Aunay, la Pause Gourmande, The Foodmaker, Traiteur Restauration Nouvelle, Pharmacie 
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Matton, Panem Laborem (CSD), Ocatex, Puntaandelijn, de Koning Boudewijnstichting, de 

Stichting Lippens, het Houtmanfonds, Straal. 
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7. PERSPECTIEVEN VOOR 2014 

 

 

 Consolidatie van de medische functie binnen het geheel van maatregelen en verdere 

uitbouw van een luik gericht op een structurele toegang tot de verzorging en 

gemedicaliseerde bedden. 

 
 Uitbouw en consolidatie van structurele samenwerkingsverbanden met :  

 De ziekenhuizen (uitwisselingen, sensibilisering, onderzoek) ; 

 De gemeenten: opleiding van preventie- en  buurtpersoneel; 

 De politie en MIVB-personeel : opleiding en sensibilisering van teams op het 

terrein; 

 De OCMW’s : de samenwerking uitbreiden tot nieuwe OCMW’s door 

terbeschikkingstelling van personeel met een contract « artikel-60 » ;  

 

 Voortzetting van de samenwerking met de vzw de Nieuwe 150 voor de herhuisvesting 

en het begeleid wonen in privé-appartementen voor chronisch zwervende mensen. Dit 

project sluit aan bij een bredere denkoefening van Samusocial rond « Housing First ». 

 

 Eindevaluatie van het proefproject rond de mobiele interventieteams met psychologen, 

zoals dit is opgezet in samenwerking met het Sint-Pietersziekenhuis. Het project loopt in 

juni 2014 af na 3 jaar activiteit. Op grond van de evaluatie kan de pertinentie van het project 

worden vastgesteld en de voorwaarden van een eventuele hernieuwing van de 

samenwerking.      

 

 Onderzoek van projecten voor specifieke vormen van opvang : in herkenbare 

gebouwen, voor dakloze vrouwen en voor gezinnen met kinderen. 

 Voortzetting van de studie « Daklozen en geestelijke gezondheid », die werd opgestart 

op initiatief van de kabinetten van de Ministers van Welzijn van de GGC. 

 

 Voorbereiding van een te organiseren colloquium over « Daklozen en geestelijke 

gezondheid ».  

 

 Verdere deelneming aan HERMESPlus, het Brussels netwerk voor psychiatrische 

zorgen dat ernaar streeft de zorg te integreren in de leefomgeving van de betrokkene. 

 

 Inschrijving van het personeel voor opleidingsmodules in geestelijke gezondheidszorg, 

conflictbeheersing en geweldvoorkoming.  

 
 De verdere organisatie van workshops rond goede praktijken in het medisch-psycho-

sociaal werk met de doelgroep. 

 


