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Voorwoord
Dit verslag behandelt de winterse activiteit van Samusocial in zijn geheel. Omwille van de leesbaarheid dekt het begrip “wintermaatregelen” en “winterplan” in dit verslag al de activiteiten die Samusocial op zich heeft genomen om daklozen te helpen
tijdens de winterperiode (winterplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en federaal plan, werking van onze mobiele
hulpteams).

WE WILLEN ONZE VERSCHILLENDE PARTNERS GRAAG BEDANKEN VOOR HUN MEDEWERKING IN HET KADER VAN DE WINTEROPVANG
2015-2016:

Het OCMW van Stad Brussel, zijn studiebureau, de dienst werken en de regie – de Ministers van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie van het Brussels Gewest, Céline Fremault en Pascal Smet – de Staatssecretaris voor Armoedebestrijding,
Elke Sleurs – Dokters van de Wereld – de vzw Solidarité Grands Froids – Stad Brussel, de gemeenten Sint-Lambrechts-Woluwe,
Anderlecht en Schaerbeek – de OCMW’s van Sint-Lambrechts-Woluwe, Anderlecht en Schaarbeek – de algemeen afgevaardigde
voor de rechten van het kind, Bernard De Vos – de stadswachten van de Stad Brussel (BRAVVO) – de straathoekwerkers van StGillis – de ziekenhuizen Sint-Pieter en Brugmann – de dienst Aquarelle van het Sint-Pieterziekenhuis – de federale politie en de
politie van Brussel – de afdeling “Jeugd” van de Brusselse politie – de Civiele Bescherming – de brandweer – de NMBS – Fedasil –
ONE – Kind en Gezin – de PWA’S – CSD – de Brusselse Keukens – Herscham – Hestia – het BIM – de BMm – le Clos – le chauffoir de
Schaerbeek – l’Ilôt – le Home Baudouin – les Restos du Cœur – la Rencontre – la Source – le Nouveau 150 – le Foyer – les Samaritains –
Nativitas – Straatverpleegsters – Jamais Sans Toit – La Fontaine – Transit – de psychosociale begeleidingsdienst van het OCMW
de Brussel (SAS) – Diogènes – Dune – Chez Nous – la Consigne – le Smes – Poverello – le squat 123 – le projet Lama – le réseau
hospitalier psychiatrique bruxellois – le projet « Hiver 86400 » – het Brussels Platform Armoede – Doucheflux – Sireas – ADDE –
alle opvangtehuizen en verenigingen uit de sociale en gezondheidssector – Le Collectif des Morts de la rue – le Cémome – De
Koning Boudewijnstichting – RTBF – Viva for life – de Brussels Hotels Association (BHA) – Proximus – BNP Paribas Fortis – Belfius –
Nestlé – Exki – Danone – de Lion’s Club – de Rotaract – de Stichting Lippens – het BIRB – de Voedselbank – les Tartes de Françoise –
Lipton – Carrefour – L’Oréal – Interparking – Serve the City – HUBU – les Bénéfolles – de scouts van Halle – de hogescholen en
hun stagiaires
en alle andere organisaties die hebben bijgedragen tot het goede verloop van de winteropvang van de Brusselse daklozen.
… en onze milde schenkers (particulieren, bedrijven) die met hun financiële giften op onze rekening “giften” BE04 0000 0000 3131,
Samusocial de kans bieden zijn actie te versterken om tegemoet te komen aan de steeds toenemende behoeften.
En ten slotte alle teams voor hun motivatie, professionalisme, hun menslievendheid en hun tomeloze inzet.
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Inleiding 
Deze winter bestond het globaal winterplan van Samusocial
uit 3 verschillende plannen die de mobiele werking kwamen
versterken met een bijkomende capaciteit tot 900 plaatsen
bovenop de 278 structurele opvangplaatsen van Samusocial1:
•

•

•

Het actieplan voor mobiele bijstand: dankzij 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 twee à drie mobiele
teams elke avond vanaf 17u het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest doorkruisen om hulp te verlenen aan de meest
kwetsbare mensen op straat.
Het gewestelijk noodopvangplan (van 16 november
tot 30 april) op initiatief van de Ministers van Sociale
Aangelegenheden van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. Er werden tot 600 extra opvangplaatsen geopend in de centra van de Koningsstraat
en de Poincarélaan.
Het federaal noodopvangplan (van 16 november tot
31 maart)2, op initiatief van de Staatssecretaris voor
Armoedebestrijding, dat werd opgestart als aanvulling
van het gewestelijk plan en dat tot 300 bijkomende
plaatsen vrijmaakte in het gebouw aan de Kennisstraat
in Schaarbeek.

Naast het regionale plan bestaat er ook een federaal plan,
dat moet inspelen op de concentratie van grote uitsluiting te
Brussel, zodat Samusocial een beleid kan voeren waarbij niemand wordt geweigerd die geen onderdak heeft. De bedoeling
is om iedereen een onvoorwaardelijk onthaal aan te bieden,
ongeacht het statuut of de herkomst van de hulpbehoevende
persoon.

Zoals elk jaar wijzen we er ook op dat de wintermaatregelen
zich niet mogen beperken tot het louter onderdak verlenen…
uiteraard hebben de daklozen nood aan een verblijf en aan verlichting van hun situatie, maar we moeten ook naar de behoeftigen TOEGAAN via onze mobiele teams, ze VERZORGEN en bij de
zwaksten de concrete behoefte identificeren. We moeten voor
wie dat wenst PSYCHOSOCIALE BEGELEIDING aanbieden zodat
men de betrokkenen kan DOORVERWIJZEN naar aangepaste en
indien mogelijk duurzame oplossingen.

De winteropvang uitgedrukt in cijfers:
•

153.624 verblijven aangeboden aan 4.890 verschillende mensen op de 6 opvangsites;

•

Tot 1.200 personen konden iedere avond gratis gebruik
maken van de diensten die Samusocial organiseert:
- Sociale, psychologische en verpleegkundige raadplegingen (bilan, opvolging, begeleiding en doorverwijzing);
- Geneeskundige permanentie door Dokters van de
Wereld;
- Een vestiairedienst;
- Een warme maaltijd en een ontbijt;
- Gebruik van sanitair (douches, WC’s).

•

De Mobiele hulpteams deden 5.890 ontmoetingen
en organiseerden de doorverwijzing van 596 personen van wie 492 naar Samusocial en 104 naar andere
structuren.

Afgelopen winter konden op die manier elke avond zo’n
1.200 personen worden opgevangen in de door Samusocial
beheerde centra.

1. Momenteel 278 plaatsen het hele jaar door: 110 noodopvangplaatsen in het permanent centrum, 130 plaatsen in het
centrum voor gezinnen en 38 gemedicaliseerde opvangplaatsen in het centrum MediHalte.
2. In de praktijk liep het gewestelijke plan tot 2 mei omdat de
opvang van gezinnen was verlengd. Om humanitaire redenen
is die opvang dan nogmaals verlengd tot 31 mei. De gegevens
uit dit verslag hebben geen betrekking op activiteiten na 30
april, omdat het winterseizoen dan al voorbij was.
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1 Ontplooiing van de
wintermaatregelen
De voorbereiding van de wintermaatregelen omvat meerdere
luiken:

1.1

Aangepaste verblijfsinfrastructuur:

Om de opvangcapaciteit te versterken, werden drie bijkomende
sites geopend bovenop de drie structuren die het hele jaar zijn
geopend:
•

Het centrum van de Koningsstraat (gewestelijk plan):

Dit gebouw is eigendom van het OCMW van de Stad Brussel,
dat het elke winter ter beschikking stelt van Samusocial voor
de organisatie van de winteropvang van daklozen.
Het gebouw biedt een opvangcapaciteit van 300 plaatsen3 voor
alleenstaande mannen en vrouwen.
•

Flexibele logistiek

Om iedere dag onderdak te kunnen bieden aan ruim 1.000
personen is een permanente logistieke ondersteuning vereist.
De logistieke capaciteit van Samusocial is het resultaat van
netwerken en samenwerkingen die zijn gegroeid in de loop
van jaren.
De sanering en de uitrusting (normering, elektriciteit, verwarming, telefoon, keuken, sanitair, douches) van de gebouwen is
kunnen gebeuren dankzij de Regie en het Studiebureau van
het OCMW van Brussel. Bovendien zijn de hele winterperiode
lang herstellingen nodig. Daartoe organiseerden deze teams
een wachtdienst zodat ze snel konden ingrijpen als zich een
technisch probleem voordeed.
De organisatie van maaltijden en beddengoed: 

Het centrum aan de Poincarélaan (gewestelijk plan)

Dit gebouw werd ter beschikking gesteld door het Brussels
Gewest en kon tot 300 alleenstaande mannen opvangen, om
de opvangcapaciteit te verhogen en in te spelen op de talrijke
verzoeken van alleenstaande mannen.
•

1.2

Dagelijks werden tot:
•

2.400 maaltijden (avondmaal, ontbijt, voor een aantal
middagmaal) geserveerd. Dankzij een overeenkomst
met de Brusselse Keukens konden iedere avond tegen
een sterk verminderde prijs warme maaltijden worden
aangeboden.

•

tot 1.500 lakens gewassen dankzij de samenwerking
met de wasdienst van het OCMW van Brussel. En daarbij komen verder nog het wassen en onderhoud van
dekens, handdoeken, matrasbeschermers, enz.

Het centrum van de Kennisstraat (federaal plan):

Dit centrum is een voormalig retraitehuis van een private eigenaar, met een opvangcapaciteit van 300 extra plaatsen voor
alleenstaande mannen en alleenstaande vrouwen. Dit gebouw beschikt over een opvangstructuur met kamers van 4 à 8
personen, met privatieve sanitaire voorzieningen (douche, WC).

3. Een extra sas van 50 plaatsen was activeerbaar om de
opvangcapaciteit te optimaliseren voor de opening en na de
sluiting van het centrum aan de Poincarélaan.
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1.3

Voldoende en bekwaam
personeel

Zo’n 150 personen werden aangeworven voor de wintermaatregelen en specifiek ingezet voor het winterplan om
te zorgen voor de psychosociale opvang en begeleiding, de
logistiek, het onderhoud en het schoonmaken van de gebouwen, het versterken van de mobiele hulpteams.
•

Verschillende OCMW’s hebben arbeiders met een statuut “artikel 60” ter beschikking gesteld.

•

Een dertigtal stagiairs zijn de teams van Samusocial
permanent komen versterken.

•

Het permanente team van Samusocial werd volledig
gemobiliseerd het goede verloop van alle wintermaatregelen te garanderen.

Momenteel is niet aan de voorwaarden voldaan voor een optimale rekrutering. Medewerkers worden aangeworven volgens
een seizoenscontract met precair statuut. Door de budgettaire
beperkingen kunnen niet aan iedere functie gekwalificeerde straathoekwerkers en sociaal assistenten worden toegewezen, ook al is dit aangewezen voor de omkadering van de
hulpbehoevenden (dit geldt onder meer voor de functie van
nachtwaker/straathoekwerker ‘s nachts).
Al verscheidene jaren staat het OCMW van Brussel in voor de
continuïteit van de contracten van bepaalde ervaren medewerkers tijdens de interval tussen de winters zodat ze telkens opnieuw kunnen worden ingeschakeld voor de wintermaatregelen.

1.4

Een versterkte centrale
operationele coördinatie

Een versterkte centrale coördinatie is onmisbaar om de dagelijkse aanpassingen van de maatregelen mogelijk te maken
maar vooral om:
•

De gecentraliseerde registratie van de aanvragen voor
onderdak in functie van de beschikbaarheid in ieder
centrum en van de specifieke situatie.

•

De centrale coördinatie diende heel nauwkeurig en aandachtig te werk te gaan bij het beheer van overbookings
en afzeggingen.

•

De aanpak van onvermijdelijk foutlopende situaties,
vooral in het begin van het proces, met vliegende teams
die bijstand kunnen verlenen in één van de centra.

•

De organisatie van vervoer en voeding, beddengoed,
uitrustingen.
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•

De overbrenging van kwetsbaarste personen (beperkte
mobiliteit, zieken/bejaarden enz.) naar de permanente
structuur in het stadscentrum, waar de klok rond opvang
wordt verzorgd en versterkte psychosociale begeleiding
beschikbaar is.

•

De vele overbrengingen naar de ziekenhuizen.

•

De coördinatie van de human resources.

•

De opvolging van bestellingen, voorraden en
administratie.

Voor de goede werking van de wintermaatregelen is het noodzakelijk dat een groot aantal medewerkers aanwezig is op welbepaalde uren en veel minder op andere momenten. Daarom
moest een systeem georganiseerd worden dat steunt op de
mobiliteit en de polyvalentie van de medewerkers.

De operationele efficiëntie van het winterplan hangt af van
de centrale coördinatie omdat al onze diensten geïntegreerd
zijn en de coördinatie van de verschillende structuren imperatief verzorgd moet worden door ervaren medewerkers.

2 Werking van de wintermaatregelen en resultaten in cijfers
INLEIDING: VERLOOP VAN DE ONTPLOOIING VAN DE OPVANGCAPACITEIT TIJDENS HET WINTERPLAN:

16 november: Start van de 2 luiken van het winterplan:
•

Het gewestelijk winterplan met 300 plaatsen in het
centrum in de Koningsstraat voor de opvang van alleenstaande mannen.

•

Het federaal winterplan met 300 plaatsen in het centrum
in de Kennisstraat te Schaarbeek

•

Totaal beschikbare opvangcapaciteit: 878 plaatsen:
600 winterplaatsen + 110 permanente plaatsen in het
centrum voor noodopvang + 130 plaatsen in het centrum
voor gezinnen + 38 plaatsen in het centrum voor gemedicaliseerde opvang, MediHalte.

27 november: sinds de start van het winterplan werd niemand
die om onderdak vroeg geweigerd. Op 26 november werden
effectief 735 personen opgevangen, op 916 ingeschreven personen. 181 personen die zich hadden ingeschreven zijn niet
opgedaagd. Op de 916 ingeschreven personen beschikken 480
personen over een gereserveerde plaats om niet elke dag te
moeten bellen om hun onderdak bij Samusocial te registreren.
11 januari: Het aantal personen dat om onderdak verzoekt blijft
maar stijgen; op 10 januari werden immers 930 personen effectief opgevangen in onze centra.
13 januari: Opening van het centrum aan de Poincarélaan, gebouw dat door het Brussels Gewest ter beschikking is gesteld.
Het optrekken van de opvangcapaciteit is geleidelijk aan gebeurd, in stappen van 50 plaatsen, afhankelijk van de evolutie
van de vraag en de temperatuur.

20 maart: 1.164 personen werden in een van de Samusocial
centra opgevangen.
24 maart: Sluiting van het federale luik van het winterplan
met de sluiting van de 300 plaatsen van het centrum in de
Kennisstraat. De twee andere centra voor winteropvang in de
Koningsstraat en Poincarélaan blijven nog open tot in april.
25 april: Gedeeltelijke afsluiting van het gewestelijk luik van
het winterplan met de sluiting van de 300 plaatsen van het
centrum in de Koningsstraat. Het centrum aan de Poincarélaan
blijft nog open tot 30 april.
30 april: afsluiting van het winterplan met de afsluiting
van het gewestelijke plan voor alleenstaande personen.
Het centrum aan de Poincarélaan blijft evenwel tot eind mei om
humanitaire redenen geopend, om het onderdak voor gezinnen
met kinderen te verlengen.
1 juni: sluiting van het centrum Poincaré en terugkeer naar een
totale capaciteit van 278 plaatsen: 110 plaatsen voor noodopvang (permanent centrum Vestje), 130 plaatsen voor de residentiële opvang van gezinnen (centrum van Sint-LambrechtsWoluwe) en 38 plaatsen voor gemedicaliseerde opvang van
zieke personen in het centrum MediHalte.

Tussen 16 november en 24 maart konden in de door
Samusocial geopende opvangvoorzieningen alle personen
die om onderdak vroegen worden opgevangen.

19 januari: Het aantal personen dat om onderdak verzoekt blijft
maar stijgen. Op 18 januari werden 1.001 personen effectief
opgevangen in onze opvangcentra.
29 februari: Sinds de start van het winterplan werd niemand
die om onderdak vroeg geweigerd. Op 28 februari dalen de temperaturen onder de nul en werden effectief 1.124 personen in
onze opvangcentra opgevangen, die als volgt waren verdeeld:
284 personen met een gezin, 729 alleenstaande mannen en 111
alleenstaande vrouwen. Samusocial streeft ernaar om bij koude
temperaturen, niemand die om onderdak verzoekt te weigeren.
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2.1

Telefoonpermanentie:
het groene nummer

De telefoonpermanentie heeft als functie:
•

Dispatching van de signalementsaanvragen en de
verzoeken om interventie van de mobiele hulpteams
(de “maraude”).

•

Registratie en dispatching: van de aanvragen voor
onderdak (groen nummer 0800/99.340 vanaf 13 uur)
van binnenkomende doorverwijzingen van andere
diensten: OCMW’s, ziekenhuizen, politie, associatieve
sector … (vast nummer: 02/551 12 20, dag en nacht)

•

De overdracht van interventiegegevens naar de ambulante hulpdienst en het contacteren van de diensten
waar het ambulante team de opgevangen personen
naartoe zal brengen (ziekenhuis, OCMW, politie, andere
opvangcentra, enz.)

•

De centrale coördinatie tussen de verschillende centra;

•

Contact en overleg met de dagdiensten (la Fontaine, Clos,
la Rencontre, Nativitas, Diogènes, Straatverpleegsters,
Jamais Sans Toit, sociale woningen, medische huizen,
MASS, enz.)
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Deze winter transiteerden gemiddeld 534 oproepen per
dag langs onze permanentie, goed voor in totaal meer dan
89.186 oproepen voor de hele winterperiode.
De daling van het aantal oproepen t.o.v. vorige winters heeft
o.a. te maken met het feit dat we gekozen hebben voor een systeem van vooraf reservering van plaatsen voor ‘habitués’ en/of
bijzonder kwetsbare personen, die op korte termijn geen enkel
uitzicht hadden om elders onderdak te vinden. Zo waren er voor
die personen per dag tot 795 plaatsen vooraf gereserveerd.
Op die manier hoefden ze niet elke dag hun plaats telefonisch
te reserveren.

2.2

Verblijf

Het noodverblijf beantwoordt:
•

hetzij aan acute crisissituaties: uitzetting uit de woning,
vrouwen die slachtoffer zijn van partnergeweld, gezinnen in nood, enz.

•

hetzij aan situaties van personen die een chronisch
zwerversbestaan leiden (langdurig daklozen) en die
soms niet langer de collectieve leefregels kunnen delen
die gelden in instellingen zoals “opvangtehuizen”.

Het noodverblijf stelt de opgevangen personen eerst en vooral in staat om een rustpauze te nemen en hun evenwicht te
hervinden. Dit is een onmisbare stap op weg naar mogelijke
begeleiding.
Mensen die in crisis verkeren, worden de hele dag lang opgevangen wanneer doorverwijzing niet mogelijk is. In de vooravond worden de overblijvende plaatsen toegewezen op basis
van de binnengelopen oproepen, waarbij voorrang wordt verleend aan de meest kwetsbare personen.

2.2.1 Verblijf: de verschillende centra

De 6 verschillende sites en hun opvangcapaciteit:
CAPACITEIT VAN DE EXTRA WINTERVOORZIENINGEN:
Gewestelijk centrum voor alleenstaande mannen - 
Brussel-Stad – Koningsstraat: 	
300 plaatsen4
Gewestelijk centrum voor alleenstaande mannen -
Anderlecht – Poincarélaan:	
300 plaatsen
Federaal centrum voor alleenstaande mannen 
en alleenstaande vrouwen - Schaarbeek – Kennisstraat: 		

300 plaatsen
					
--------------CAPACITEIT VAN DE EXTRA 
WINTERVOORZIENINGEN:		
900 plaatsen
CAPACITEIT VAN DE PERMANENTE CENTRA
(OPEN BUITEN DE WINTER):
Permanent centrum voor gezinnen, kwetsbare mannen/vrouwen: Brussel-Stad:

110 plaatsen

Residentieel centrum voor gezinnen
- Sint-Lambrechts-Woluwe

130 plaatsen

Gemedicaliseerd opvangcentrum
MediHalte – Laken

38 plaatsen

MAXIMAAL BESCHIKBARE
OPVANGCAPACITEIT TIJDENS DE WINTER

1198 plaatsen

De doorverwijzing naar één van de centra werd bepaald door
het profiel en de situatie van de personen die om onderdak
vragen.
Een diepgaandere psychosociale diagnose is pas mogelijk wanneer men de personen werkelijk ontmoet. Vanaf dat moment
zorgen onze mobiele teams voor doorverwijzingen tussen de
centra onderling met het oog op overbrenging van de meest
kwetsbare personen of mensen die een intense psychosociale
ondersteuning nodig hebben naar de permanente structuur van
Samusocial.

WERKING VAN DE VERSCHILLENDE OPVANGCENTRA:

PERMANENT CENTRUM (ZETEL VAN SAMUSOCIAL) 
VESTJE - (365D/JAAR, 24U24)
Afgelopen winter heeft de permanente structuur van
Samusocial 110 plaatsen aangeboden (het hele jaar door erkende open plaatsen), vooral voor gezinnen, de meest kwetsbare vrouwen en mannen, wiens situatie dag en nacht een residentiële opvang vereist. Ook de gezinnen in de noodopvang
zijn via de zetel van Samusocial getransiteerd, vooraleer ze
zijn overgebracht naar een opvangstructuur voor gezinnen.
Op de zetel van Samusocial is een infrastructuur en werking
voorhanden die beter is aangepast aan deze doelgroepen (lift,
revalidatiebedden, toiletten en douches voor mensen met een
beperkte mobiliteit, dagmaaltijden, psychosociale permanenties overdag, enz.).
4. Een extra sas van 50 plaatsen was activeerbaar om de
opvangcapaciteit te optimaliseren voor de opening en na de
sluiting van het centrum aan de Poincarélaan.
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Voorbeelden van situaties die worden aanzien als “kwetsbaar”:
bejaarden, zieken, personen in afwachting van een opname of
een behandeling, hoogzwangere vrouwen, vrouwen die slachtoffer zijn van partnergeweld enz.

CENTRUM VOOR ALLEENSTAANDE MANNEN – KONINGSSTRAAT
(VAN 16 NOVEMBER 2015 TOT 25 APRIL 2016)

Infrastructuur:
•

Tot 300 plaatsen (+ activeerbaar sas van 50 plaatsen)
voor alleenstaande mannen;

•

Systeem van ingerichte kamers van 2 à 12 plaatsen + een
slaapruimte van 50 bedden;

•

21 toiletten, 17 douches;

•

Een keuken

•

Twee refters;

•

3 kantoortjes voor sociale gesprekken

•

2 medische kabinetten waar twee verpleegkundige raadplegingen tegelijk kunnen worden gehouden;

Opvang:
•

De deuren gaan open om 18u.

•

De opvang is opgesplitst in twee tijden: 18u voor het
publiek dat als prioritair werd geïdentificeerd en dat
beschikt over een automatisch recht. 20u voor de personen die iedere dag opnieuw een plaats reserveren per
telefoon.

•

Verdeling van warme maaltijden van 18u tot 00.00u –
ontbijt ‘s ochtends

•

Psychosociale permanentie.

•

Paramedische raadplegingen Samusocial elke avond +
DvdW 3 keer per week.

•

Vestiaire – verdeling van propere kledij door Solidarité
Grands Froids

•

Vertrek en sluiting om 8u ‘s morgens.

We moeten ook vermelden dat we dankzij het dubbele aankomstuur en de inrichting van twee refters het onthaal hebben
kunnen compartimenteren om zo een rustiger kader voor te
behouden voor de meer kwetsbare mensen. Bovendien hadden deze mensen de hele winter lang recht op een dagelijks
overgedragen nachtverblijf (tot 795 plaatsen voorbehouden
per avond zonder dat ze via de telefoon moesten reserveren).
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CENTRUM VOOR ALLEENSTAANDE MANNEN – KENNISSTRAAT
(VAN 16 NOVEMBER 2015 TOT 25 MAART 2016)

Infrastructuur:
•

Tot 300 plaatsen voor alleenstaande mannen en
vrouwen;

•

Systeem van 48 ingerichte kamers van 4 à 8 plaatsen met
toiletten en privatieve douches;

•

48 toiletten, 48 douches;

•

Twee refters;

•

Drie kantoortjes voor sociale gesprekken;

•

Twee medische kabinetten;

•

Twee vestiaires – verdeling van propere kledij.

•

Twee liften

Opvang:
•

Deuren gaan open om 18 uur voor de vrouwen en kwetsbare personen, 20 uur voor de anderen;

•

Verdeling van warme maaltijden van 18u tot 00.00u –
ontbijt ‘s ochtends

•

Psychosociale permanentie;

•

Paramedische raadplegingen Samusocial elke avond +
DvdW 2 keer per week;

•

Vestiaire – verdeling van propere kledij door Solidarité
Grands Froids

•

Vertrek en sluiting om 8u ‘s morgens.

CENTRUM VOOR ALLEENSTAANDE MANNEN POINCARÉ
(VAN 13 JANUARI TOT 30 APRIL 2016)

Infrastructuur:
•

Tot 300 plaatsen voor alleenstaande mannen;

•

Ingerichte kamers van 5 à 10 plaatsen en een slaapruimte van 20 bedden;

•

21 douches en 20 toiletten;

•

Refter;

•

3 kantoortjes voor sociale gesprekken;

•

Psychosociale permanentie

Opvang:

•

Toiletten ent douches;

•

De deuren gaan open om 20u.

•

Refter;

•

Verdeling van warme maaltijden van 20u tot 00.00u –
ontbijt ‘s ochtends

•

Drie kantoortjes voor sociale gesprekken;

•

Psychosociale permanentie;

•

Een medisch kabinet;

•

Paramedische raadplegingen Samusocial elke avond +
DvdW 2 avonden per week;

•

Een vestiaire – verdeling van propere kledij.

•

Ruime voor kleine kinderen, zaal voor jongeren;

•

Vestiaire – verdeling van propere kledij door Solidarité
Grands Froids

•

TV-zaal, multimediazaal.

•

Vertrek en sluiting om 8u ‘s morgens.

Opvang:
•

24u/24 toegankelijke residentiële opvang

•

Ontbijt, warme maaltijden ‘s middags en ‘s avonds;

•

Psychosociale permanentie;

RESIDENTIEEL CENTRUM VOOR GEZINNEN:
SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

•

Verpleegkundige en psychologische raadplegingen;

Infrastructuur:

Het centrum voor gezinnen biedt een tweedelijns residentiële opvang, die ook buiten de winterperiode toegankelijk is en
waarvoor we een structurele financiering hopen te ontvangen
om de activiteit ervan op lange termijn te kunnen voortzetten.

•

Tot 130 plaatsen voor gezinnen met kinderen;

•

Systeem van privaat ingerichte kamers van 2 à 6
plaatsen;
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2.2.2 Verblijf: bezoekerspercentages

Van 14 november tot 31 maart waren de
wintermaatregelen goed voor:
153.624 overnachtingen
aan 4.890 verschillende personen

Bij de interpretatie van deze cijfers moet rekening worden gehouden met het aantal dagen dat het winterplan van kracht is,
met name 167 dagen tussen 16 november 2015 en 30 april
2016.

Gemiddeld werden dus tijdens het volledige winterplan
920 personen per nacht opgevangen.
Opsplitsing van het opgevangen publiek
volgens de samenstelling
Personen in
gezinsverband,
797; 16%
Alleenstaande
mannen,
3602; 74%

•

Bij 61% van het aantal aangeboden overnachtingen gaat
het om alleenstaande mannen.

•

Bij 12% van het aantal aangeboden overnachtingen gaat
het om alleenstaande vrouwen.

•

Bij 27% van het aantal aangeboden overnachtingen gaat
het om gezinnen.

In vergelijking met vorige winter stellen we een stijging vast
van het aantal verschillende opgevangen mannen en vrouwen. Het aantal personen in gezinsverband is dan weer sterk
gestegen in vergelijking met vorige winter (797 deze winter,
tegenover 515 tijdens de winter 2014-2015, goed voor een
stijging van 54%).
Ook het aantal overnachtingen is gestegen in vergelijking met
vorig jaar, van 106.801 naar 153.624. Deze stijging heeft te
maken met het nieuwe beleid waar Samusocial voor de winteropvang heeft voor gekozen: het systematisch toekennen
van een “overgedragen” gereserveerde plaats elke dag voor
verzwakte personen maar ook voor personen die regelmatig
langskomen. Behalve het feit dat het de begunstigden heel wat
extra stress bespaart, zorgt deze gewaarborgde plaats er ook
voor dat de bijgestane persoon intensief en permanent kan
worden opgevolgd.

Alleenstaande
vrouwen,
491; 10%

VERDELING VAN HET ONDERDAK (EN AANTAL OVERNACHTINGEN) PER ONDERDEEL:

•

Bij 74% van de opgevangen personen gaat het om
alleenstaande mannen.

•

Bij 10% van de opgevangen personen gaat het om
alleenstaande vrouwen.

•

Bij 16% van de opgevangen personen gaat het om personen in gezinsverband.

Verdeling van de aangeboden overnachtingen
volgens de samenstelling
Personen in
gezinsverband
41441; 27%

Alleenstaande
mannen,
94224; 61%
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Alleenstaande
vrouwen,
17959; 12%

Medihalte en centrum
voor gezinnen
27888; 18%

Federale
wintermaatregelen
33065; 21%

Gewestelijke
wintermaatregelen
71515; 47%

Permanente
voorzieningen,
21156; 14%

2.3

De mobiele hulpteams –
de ‘maraudes’

De opdracht van de mobiele hulpteams bestaat erin mensen
op straat tegemoet te treden die op straat in sociale, psychologische of lichamelijke nood lijken te verkeren.
De mobiele hulpteams van Samusocial bestrijken het hele
grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het doel van het mobiele optreden is in de eerste plaats het
lijden van de persoon zoveel als mogelijk te verminderen,
steun te verlenen en te helpen door deze ertoe aan te zetten
de eigen mogelijkheden te gebruiken, en de betrokkene te
begeleiden en door te verwijzen indien deze dat wenst.

De mobiele teams hebben 4 nauwkeurige doelstellingen:

Om de dekking in tijd en ruimte te vergroten werd een bijkomend mobiel team ingezet met het oog op een regelmatiger
aanwezigheid bij de geïsoleerde personen die het meest
weigerachtig staan ten opzichte van een verblijf in een opvangcentrum. Hiermee wordt een ononderbroken sociale observatie gewaarborgd waarmee de teams contact houden met

•

De ontmoeting: in contact treden, op de betrokkenen
“toestappen”, wat tact en professionalisme vereist in de
benadering van de persoon.

•

De diagnose: de medisch-mentale-sociale toestand van
de te helpen persoon visueel evalueren.

•

Indien nodig, primaire zorgen verstrekken.

•

Begeleiden en doorverwijzen.

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.).

personen die niet langer vragende partij zijn.
Elke avond waren 2 tot 3 mobiele hulpteams actief in de straten van het gewest om zowel op straat als in kraakpanden, de
personen te gaan opzoeken, afhankelijk van de doorgestuurde
persoonsbeschrijvingen.
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2.3.1 Prestaties van de mobiele hulpteams

In totaal verstrekten de mobiele teams deze winter 6.991
prestaties bij 5.890 interventies op straat.

596 personen zijn door de ‘maraude doorverwezen’, waarvan:
492 doorverwijzingen naar verblijfscentra van Samusocial
104 naar andere structuren.
Dit jaar hebben we beslist de medische omkadering te concentreren in de opvangcentra, omdat de vraag daar het grootst
was en we de continuïteit van de zorgverlening zoveel mogelijk
willen garanderen. Ook de personen die er toch voor kozen om
op straat te blijven konden rekenen op specifieke medische
verzorging door onze sociale verpleegsters, die geval per geval
ter plaatse werden gestuurd.
De meldingen van personen in nood door particulieren werden in functie van de relevantie ervan gefilterd. Het is evenwel
niet altijd mogelijk op alle meldingen van de bevolking in te
gaan. Bij heel wat van die meldingen ging het om personen die
al bij onze diensten bekend zijn maar het grote aantal oproepen
van particulieren helpt ons het hele jaar bij de identificatie van
nieuwe personen in nood.

Prestaties van de mobiele hulpteams
Douche bij Samusocial

17

Water

46

Vestiaire

101

Doorverwijzing naar andere structuren

104

Niet meegedeeld

150

Medische zorgverstrekking

218

Andere

256

Psychologisch gesprek

462

Doorverwijzing naar Samusocial

492

Sociaal gesprek

541

Deken

741

Sandwich/Thee/Soep
Prestaties om de sociale band te herstellen/Luisteren

0
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2.3.2 Interventiezones van de
mobiele hulpteams
Interventiezones van de mobiele hulpteams (per ontmoete personen)

Grimbergen
Koekelberg
Straat zonder ref. adres
Andere - Waals gewest
Andere - Vlaams gewest
Neder-Over-Hembeek
Haren
Ganshoren
Watermaal-Bosvoorde
Evere
Sint-Lambrechts-Woluwe
Sint-Pieters-Woluwe
Laken
Jette
Vorst
Sint-Joost-Ten-Node
Niet meegedeeld
Andere - Brussels gewest
Oudergem
Ukkel
Sint-Jans-Molenbeek
Etterbeek
Zaventem
Anderlecht
Schaarbeek
St-Gilllis
Elsene
Brussel

1
1
1
1
3
4
5
6
7
12
12
16
35
38
51
102
107
110
136
144
174
206
256
277
560
734
762
2129

05

05 00

Zoals te verwachten was gaat het bij de meeste ontmoetingen
en interventies van onze mobiele hulpteams op personen op het
grondgebied van Stad-Brussel en de aanpalende gemeenten.
Ook Zaventem en zijn luchthaven, waar heel wat personen die
een zwerversbestaan leiden terechtkomen, staat met 256 ontmoetingen door onze mobiele teams bovenaan de lijst.
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2.4

De psychosociale
permanentie

Initiatieven voor sociale bijstand, opvolging en doorverwijzing haken in op het werk dat tijdens de nacht werd opgestart
in het opvangcentrum. Door te luisteren kan de sociale diagnose worden verfijnd en uitgediept, kan samen met de betrokkene de uitgedrukte vraag worden geformuleerd en kunnen
realistische en aangepaste oplossingen worden gezocht.
De stappen die ondernomen moeten worden om rechten te herwinnen, betreffen doorgaans voorschotten op het pensioen, op
werkloosheidssteun, de (her)opening van een dossier ingevolge
een aanvraag om financiële steun (Leefloon) en voor dringende
maatschappelijke steun (meestal voorschotten op uitkeringen
van de volgende maand, …).
De meest frequente samenwerkingen bij het herwinnen van
rechten betreffen vooral de OCMW’s van de Stad Brussel en
de andere OCMW’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
In het kader van deze begeleiding worden ook de nodige documenten in orde gebracht (identiteitskaart, ziekenfonds, ...).
De sociale permanentie (her)activeert eveneens de juridische
begeleiding van personen die in een toestand verkeren die de
diensten van een advocaat vereist.

Onze psychologen verzorgen bovendien een intensieve psychologische opvolging voor de meest kwetsbare personen.

Onze sociale teams (sociaal assistenten, psychologen,
straathoekwerkers) houden in elk van de opvangcentra uit
het winterplan, elke avond een psychosociale permanentie.
Elke opgevangen persoon kan beroep doen op psychosociale
begeleiding om makkelijker oplossingen te vinden om van
de straat te geraken.
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2.4.1 Uitgaande doorverwijzingen van
ondergebrachte personen

Doorheen de hele winter hebben onze diensten
405 personen doorverwezen.5
Dit cijfer bewijst de relevantie en de noodzaak van de
psychosociale begeleiding, vooral bij een publiek dat een
minder chronisch zwerversbestaan leidt en waaraan onmiddellijke ondersteuning kan worden verstrekt. 6
Opsplitsing van de 405 door onze teams uitgevoerde uitgaande doorverwijzingen:
Uitgaande doorverwijzingen door de psychosociale dienst

Medihalte,
22; 5%

Step Forward
(Housing First),
5; 1%

Fedasil,
18; 5%

Opvangdienst
voor
minderjarigen
2; 1%

Ziekenhuis,
86, 21%

Andere,
35; 9%

Psychiatrische
instelling,
5; 1%

Private woning,
81; 20%

Terugkeer naar
gezinsverband,
77; 19%
Rust- en verzorgingstehuis,
4; 1%

Opvangtehuis,
34; 8%

•

86 personen zijn doorverwezen naar een ziekenhuis.

•

81 personen konden in een private woning intrekken.

•

77 personen konden terug naar hun familie.

•

36 zijn naar hun herkomstland teruggekeerd.

•

34 personen zijn naar een opvangtehuis doorverwezen.

•

22 zieke personen zijn doorverwezen naar ons gemedicaliseerd opvangcentrum MediHalte.
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Terugkeer naar land
van herkomst,
36; 9%

•

18 asielzoekers zijn naar Fedasil doorverwezen.

•

5 personen zijn naar een psychiatrische instelling
doorverwezen.

•

4 personen zijn naar een rust- en/of verzorgingstehuis
doorverwezen.

•

2 jongeren zijn naar een opvangdienst voor minderjarigen doorverwezen.

•

31 naar andere oplossingen om hen van straat te helpen.

2.4.2 Focus op de activiteiten van
de psychologische cel
In de winteractiviteit van de psychologische cel kunnen grotendeels twee grote elementen worden onderscheiden; een
intensieve versterking van de avonddienst op de drie grote
opvangsites (psychologische permanentie en ondersteuning
van de teams) en een versterking van de ‘maraudes’, of mobiele
teams (2 tot 3 ‘maraudes’ met een psycholoog per week).

OPGEVOLGDE PUBLIEK

Van 16 november 2015 tot 30 april 2016 heeft de psychologische cel 289 personen en 20 gezinnen opgevangen, zijnde:
•

•

244 verschillende personen en 20 gezinnen in onze
opvangcentra:
Mannen

146

Vrouwen

98

Gezinnen

20

45 verschillende personen in het kader van de werking
onze ‘maraude’:
Mannen

33

Vrouwen

12

Op basis van het werk van de “psychologische maraudes” kan
ter plaatse hulp worden geboden aan personen die geen (of
bijna geen) verzoek meer formuleren, omdat ze kiezen voor
een “op maat gesneden” aanpak. Een aantal ontmoetingen
heeft geleid tot een medische/sociale/psychologische dagopvang op de zetel van Samusocial.

AARD VAN DE INTERVENTIES

Gesprekken opvangcentrum

663

Gesprekken psychologische maraude

200

Begeleidingen

11

Doorverwijzingen

35

Over de hele winter gespreid hebben de psychologen 663 gesprekken gevoerd met personen die mentaal lijden.
Tot 11 keer toe nam de psychologische dienst de tijd om de
dakloze met geestelijk lijden ook fysiek te begeleiden7; naar
een OCMW, een ziekenhuis, een dienst voor geestelijke gezondheid, een sociaal restaurant, een nieuwe verblijfplaats, ... De
psychologische dienst heeft zich 3 avonden per week aangesloten bij de mobiele hulpteams en heeft 200 psychosociale
gesprekken op straat gevoerd.
Vaak hebben we samengewerkt met partners uit de sector
(Straatverpleegsters, Diogène, Le Clos, La Rencontre, Transit,
Dokters van de Wereld, Straathoekwerkers, La Consigne,
de steuncel van de Smes, het réseau hospitalier psychiatrique bruxellois…), wat regelmatig uitmondde in ontmoetingen tussen de verschillende diensten van verenigingen:
Informatievergaderingen, overlegvergaderingen, bijeenkomsten met en over de betroffen persoon, ... Over de hele winter
gespreid werden 509 contacten gelegd en 21 vergaderingen
georganiseerd met verenigingen die zich voor daklozen inzetten, waarmee we werk maken van onze ambitie om rond de
hulpbehoevende persoon, een netwerk van aanspreekpunten
uit te bouwen en te versterken.

5. Dit cijfer betreft enkel personen die rechtstreeks zijn doorverwezen door de begeleidingsdienst van Samusocial. Het aantal
personen dat oplossingen vindt om van straat te geraken ligt
in werkelijkheid veel hoger, omdat bepaalde personen door
andere diensten (OCMW, verenigingen, ...) of door naasten
worden opgevolgd.
6. Reserveren van een prioritaire opvangplaats - het “overdragen” - gekoppeld aan een aantal voorwaarden zoals dagelijkse
opvolging van de formaliteiten voor de opening van rechten,
zoeken naar opvangtehuizen/onderdak, inschakelingsproject,
ontwenning, enz.
7. In werkelijkheid ligt het aantal georganiseerde fysieke begeleidingen veel hoger. We hebben er immers zo veel mogelijk
voor gekozen de begeleiding te organiseren door partnerverenigingen (diensten straathoekwerkers).

19

AARD VAN DE VASTGESTELDE GEESTELIJKE AANDOENINGEN:

UITGAANDE DOORVERWIJZINGEN:

Aard van de vastgestelde geestelijke aandoeningen
(Niet-exclusieve categorieën)

Doorverwijzing georganiseerd door de psychologische cel

148

150

Ziekenhuis,
(psychiatrie)
15; 42%

120 112

86

90

Woning,
6; 17%

49

60

21

30

8

6
GEDRAGSSTOORNISSEN

HANDICAP

COGNITIEVE AANDOENINGEN/DEMENTIE

DRUGSVERSLAVING

ALCOHOLISME

PSYCHOSE

ANGST/DEPRESSIE

0

*Uit deze grafiek blijkt duidelijk dat een aantal symptomen worden vastgesteld, het gaat echter in geen geval om een gestandaardiseerde diagnostische analyse.
We stellen vast dat de belangrijkste symptomen die aanwezig zijn bij de door de psychologen opgevolgde personen
angstgevoelens/depressie, psychose en verslavingen (alcohol, drugs en geneesmiddelen) zijn. We merken ook een significante prevalentie van personen met gedragsstoornissen,
cognitieve aandoeningen met tal van oorzaken en personen
met een geestelijke beperking. We wijzen erop dat deze pathologische kenmerken zich niet noodzakelijk enkel bij een
en dezelfde persoon voordoen. Wel integendeel, heel vaak
merken we dat eenzelfde persoon lijdt aan verschillende
van die aandoeningen tegelijk en vaak gaan die uiteraard ook
gepaard met een zeer precaire sociale context. Deze opeenstapeling van problematieken maakt er de zaken niet makkelijker
op in termen van doorverwijzing, omdat de persoon niet beantwoordt aan de criteria om door een beschikbare hulpverleningsdienst te worden opgenomen. Dankzij een aantal innoverende
initiatieven (project “Housing First – Step Forward” opgestart
door Samusocial), en de flexibiliteit van een aantal zeldzame
tweedelijnsdiensten (bepaalde opvangtehuizen bijvoorbeeld)
zijn efficiënte en duurzame oplossingen toch soms mogelijk.
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Onder
toezicht,
2; 5%

Opvangtehuis,
6; 17%

Structuur
onder toezicht,
5; 14%

Ziekenhuis,
2; 5%

Afgelopen winter heeft de psychologische cel 36 personen
doorverwezen. Dit aantal moet binnen een ruimere context
worden geplaatst, waarbij in netwerkverband wordt gewerkt.
Sommige personen konden terecht bij diensten waarmee de
psychologen hebben samengewerkt, voor andere dan weer
werd tijdens deze periode geen oplossing gevonden om ze
van straat te helpen. Toch zal onze steun voor een zekere stabilisering van hun situatie hebben gezorgd, waardoor de persoon - dankzij de permanente opvolging van onze teams - een
oplossing voor “na de winter” kan vinden. De begeleiding is
een lang proces, ...
Deze doorverwijzingen zijn het resultaat van continue opvolging. Dit is een echt hindernissenparcours. Wij betreuren het
gebrek aan plaats in de opvangtehuizen, de al te strenge toegangscriteria tot de collectieve leefomgevingen, het gebrek
aan aangepaste opvangstructuren (o.a. de therapeutische
gemeenschappen), de verzadiging van het netwerk van de
geestelijke gezondheidszorg, de vermindering van de hospitalisatieduur, ... De grote verscheidenheid van de daklozengroep, de complexiteit van de administratieve toestanden en
het gecumuleerd optreden van geestelijke en medische aandoeningen bemoeilijken iedere poging tot doorverwijzing naar
een leefomgeving op langere termijn.

2.5

Medische en paramedische permanenties

De personen die in de opvangcentra van Samusocial
worden opgevangen kunnen elke avond op verpleegkundige consultatie gaan. De geneeskundige en verpleegkundige permanentie tijdens de dag van het permanente opvangcentrum sluit aan bij de zorgverstrekking
die in de verschillende centra ‘s nachts wordt opgestart.
Ter aanvulling van de dienstverstrekking door onze verpleegkundigen, houden ook de vrijwillige geneesheren en verpleegkundigen van Dokters van de Wereld 2 à 3 avonden per week
consultatie in onze noodopvangcentra.

DE SAMUSOCIAL CONSULTATIES

Afgelopen winter heeft Samusocial tijdens 4.812 consultaties in de opvangcentra, 7.381 geneeskundige en verpleegkundige prestaties geleverd.8 Of een dagelijks gemiddelde
van 44 prestaties tijdens 28 consultaties.
Tijdens het winterplan was een medisch team, dat uit 3 verpleegsters en 3 ziekenverzorgers bestond, actief in de verschillende noodopvangcentra, waar ze 7d/7 permanentie hielden
van 18 tot 2 uur. Overdag werkte een verpleegster van maandag tot vrijdag in het centrum Vestje om bepaalde gevallen
te kunnen blijven opvolgen. Twee voormiddagen per week
konden personen ook op consultatie gaan bij een dokter van
Samusocial.

8. Deze cijfers hebben enkel betrekking op de noodopvangcentra en de centra voor gezinnen, niet op de consultaties
bij MediHalte, het gemedicaliseerd opvangcentrum van
Samusocial.
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Geneeskundige en verpleegkundige prestaties (Alle centra behalve MediHalte)

Toedienen geneesmiddelen
Parameters nemen (BD/HS)
IM/OH injectie
Depan. geneesm.
Medische evaluatie
Bloedsuikerspiegel meten
Andere
Informatie
Sociale formaliteit(en)
Verbanden
Douche
Luisteren
Onthaal en opvolging
Voetbad
Ontsmetting parasieten
Verzorgen eenvoudig(e) wond(en)
Medische formaliteiten
Zalf aanbrengen/medicatie
Oog-/oordruppels
Aerosol
Complexe wond(en)
Wegen
Patiënt informeren
Voorschriften
Ouders informeren
Draadjes/hechtingen verwijderen
Doorverwijzen spoeddienst ziekenhuis
Begeleiding
Nieuwe behandeling

2602
623
540
475
474
394
340
336
212
151
147
132
113
103
91
90
84
75
59
56
52
51
44
37
28
26
25
10
8

05

00

1000

Bij de meeste prestaties gaat het om verpleegkundige
zorgen in de strikte betekenis (toedienen van geneesmiddelen – injecties inbegrepen –, parameters controleren,
verbanden, ...) maar ook om hygiënische zorgverstrekking. Onder “Andere” worden verstaan lichaamsverzorging (nagels, haar, ...) en gedeeltelijk helpen bij het wassen.
De consultaties bij het medische team zijn tevens een gelegenheid om zij die onderdak krijgen, informatie te verstrekken
(uitleg bij hun pathologie, medische opvolging, hun behandeling) en hen een luisterend oor te bieden. Voor personen die
een geneesmiddelenbehandeling nodig hebben, en nog niet
over een gezondheidsdekking beschikken, springt Samusocial
zoveel als mogelijk bij. Om deze medisch dekking in orde te
krijgen, heeft de geneesheer een aantal attesten van dringende medische hulp (= sociale formaliteiten) opgesteld. En om de
continuïteit van de zorgverstrekking te garanderen, neemt de
geneesheer contact op met het medische netwerk van de zieke
persoon (= medische formaliteiten).
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DE CONSULTATIES “DOKTERS VAN DE WERELD” (DVDW)9

Aanvullend bij de geneeskundige en verpleegkundige prestaties van Samusocial, hebben de verpleegkundigen en vrijwillige geneesheren van Dokters van de Wereld voor 971 personen, 2.205 consultaties gehouden in de 4 noodopvangcentra
van Samusocial (het permanent centrum en de 3 wintercentra).
DvdW stelt het volgende vast:
•

De helft van de patiënten komt slechts één keer (53,6%)

•

90% komt minder dan 5 keer

•

De “Heavy users”, goed voor 2,7% van de door DvdW
verzorgde personen, komen 10 à 30 keer!

Tijdens de 2.205 door Dokters van de Wereld afgelopen winter gehouden consultaties, bleek dat de belangrijkste door het
medisch personeel vastgestelde diagnoses de volgende waren:
•

Chronische ziekten: 387 consultaties (17,6%)

•

Traumagerelateerde pathologieën: 225 consultaties
(10,2%)

•

Pathologieën die te maken hebben met de precaire leefomstandigheden: 443 consultaties (20,1%)

•

Pathologieën die met de geestelijke gezondheid te maken hebben: 120 consultaties (5,4%)

•

Maar de geestelijke gezondheidsproblematiek is bij de
daklozenpopulatie nog zo veel groter: bij 300 consultaties werd een pathologie van geestelijke gezondheid vastgesteld (bij zo’n 14% dus van de DvdW
consultaties).10

Bron: Dokters van de Wereld België

Geneeskundige consultaties DvdW. Welke gezondheidsproblemen? (in %)
*Bron: Dokters van de Wereld België
Administratieve consultatie
Sociale consultatie
Andere pathologieën
Verslavingen
Oren
Neurologisch
Urogenitaal
Oftalmologie
Hoofdpijn
Diabetes
Spier- en skeletproblemen (traumatisch)
Tandproblemen
Geestelijke gezondheid
Cardiovasculair
Spijsvertering
Spier- en skeletproblemen (niet-traumatisch)
Huidaandoeningen
Ademhalingsstelsel

2.1
2.1

1.2
0.7
1.3
1.7
1.9
2.6
2.5

0

3.6

4

5

4.9
5.4
5.4

6.4

12.3

10

15

20

22

20

25

9. Bron: Dokters van de Wereld België
10. Deze pathologieën worden niet altijd als hoofddiagnose
vastgesteld, vaak is het de zorgverstrekker die die vaststelt of
de patiënt die ze ter sprake brengt.
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Samengevat

2.6

De werking van de het systeem
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•

Een essentiële unieke centrale coördinatie.

•

De telefoonpermanentie: gemiddeld 534 oproepen per dag.

•

Onderdak: in totaal 153.624 onderkomens voor 4.890 verschillende personen op 6 sites die goed zijn voor een
opvangcapaciteit van 1.200 plaatsen.

•

De mobiele hulpteams: 5.890 ontmoetingen, 6.991 prestaties op straat en 596 doorverwijzingen door de ‘maraude’ waarvan 492 naar Samusocial.

•

De psychosociale permanentie en de doorverwijzingen: 405 personen doorverwezen naar een oplossing om
hen van straat te helpen en gemiddeld zo’n 3 doorverwijzingen per dag.

•

De geneeskundige permanentie: 4.812 door Samusocial verrichte geneeskundige en verpleegkundige permanenties en 2.205 geneeskundige en para-geneeskundige permanenties in onze centra verricht door Dokters
van de Wereld.

3 Vaststellingen bij het
opgevangen publiek

Volgende vaststellingen zijn gebaseerd op cijfers die te maken
hebben met de volledige winteropvang (permanente maatregelen, winterplan van het Brussels Gewest, federaal winterplan)
die tussen 16 november 2015 en 30 april 2016 is georganiseerd.

3.1

Verdeling van de personen
volgens de samenstelling

Deze winter werden 4.890 personen opgevangen:

Personen in
gezinsverband,
797; 16%

3.602 alleenstaande mannen				
Alleenstaande
= 74% van het opgevangen publiek
vrouwen,
491; 10%

491 alleenstaande vrouwen				
= 10% van het opgevangen publiek
797 personen in gezinsverband waarvan 482 kinderen
= 16% de opgevangen populatie

Alleenstaande
mannen,
3606; 74%

Opsplitsing van het opgevangen publiek volgens de samenstelling
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Leeftijdspiramide

3.2

Leeftijdspiramide

80 > 89

-0,04%

70 > 79

0,18%

-0,39%

60 > 69

0,67%

-0,98%

50 > 59

3,03%

-1,98%

9,06%

-3,31%

40 > 49
30 > 39

-4,03%

20 > 29

-3,78%

10 > 19

16,36%
21,12%
22,86%

-1,57%

0 >9

3,89%

-2,84%

-0,1

-0,05

Vrouwen

3,88%

00

0,05

Mannen

Bij de tijdens het winterplan 2015-2016 opgevangen personen stellen we het volgende vast:
•

12,2% is jonger dan 20 jaar.

•

Ruim de helft (51,8%) is tussen 20 en 39 jaar.

•

19,7% is tussen 40 en 49 jaar.

•

11% is tussen 50 en 59 jaar.

•

5,3% is ouder dan 60 jaar.

Opvallend is ook dat het bij 44% van de opgevangen personen
om alleenstaande mannen tussen 20 en 39 jaar gaat.

482 kinderen zijn deze winter met hun familie opgevangen in de Samusocial centra.
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3.3

Nationaliteiten

Verdeling van het publiek volgens nationaliteit

Staatloos,
1; 0%
Niet meegedeeld,
443; 9%

Europese Unie,
941; 20%

Belg,
976; 21%

Buiten EU,
2.342; 50%

Een op de twee opgevangen personen is niet-Europees en
41% van de opgevangen personen heeft de Belgische of een
Europese nationaliteit.
Opvallend is dat heel wat niet-Europeanen een Belgische verblijfskaart hebben.
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Verdeling van het opgevangen publiek volgens nationaliteit (focus op Europese onderdanen)

België

50,91

Roemenië

16,33
9,02

Polen
Slowakije

4,07

Frankrijk

3,86

Bulgarije

3,70
2,61

Spanje

2,30

Italië

1,41

Portugal

1,15

Hongarije

0,94

Nederland
Macedonië

0,68

Tsjechische Republiek

0,57

Duitsland

0,57

Verenigd Koninkrijk

0,47

Litouwen

0,37
0,21

Griekenland
Letland

0,16

Zweden

0,10

Luxemburg

0,10

Ierland

0,10

Finland

0,10

Estland

0,10

Denemarken

0,10

Slovenië

0,05
0

10

20

Onder de Europese onderdanen stellen we het volgende vast:
•

50,9% is Belg.

•

36,2% is uit een Oost-Europees land afkomstig.

Deze cijfers hebben wel geen betrekking op onderdanen uit
niet-EU-landen zoals Oekraïne, Georgië, Albanië, enz.
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3.4

Vastgestelde oorzaken
van de breuk

Verklaarde en vastgestelde redenen van de breuk (Niet-exclusieve categorieën)

17,3

Financieel

16,1

Fysieke gezondheid
13,5

Verslavingen
Administratief probleem

9,5

Uitzetting uit de woning

9,5
7,9

Geestelijke gezondheid

7,3

Familiale breuk

7,0

Niet meegedeeld

6,1

Echtelijke breuk
5,6

Ballingschap

5,1

Mislukte doorverwijzing

4,2

Einde huurovereenkomst
Einde opvang opvangtehuis

2,9

Lichamelijke handicap

2,6

Einde opvang (andere)

5,9
1,9

Toerist

(%)

1,4

Partnergeweld
Einde hospitalisatie

1,3

Ongezonde woning

1,2

Waargenomen
Aangegeven

1,2

Terugkeer naar België

0,8

Gezinsgeweld
Geestelijke handicap

0,7

Ontslag uit gevangenis

0,4
0,2

Beschermingsmaatregelen
Mensenhandel

0,1

Brand

0,1

0

5

10

15

20

Bij de elementen die de betrokkene bij de eerste vraag om
hulp bij Samusocial aanwijst als reden van de breuk vinden
we in sterke mate gezondheidsproblemen (lichamelijke gezondheid, geestelijke gezondheid, verslavingen, vertrek uit
ziekenhuis, handicap) terug, die op zich al 41,9% uitmaken
van de redenen van de vastgestelde breuk.
Familiale en echtelijke problemen zijn goed voor 15,6% van
de oorzaken van de breuk. Opvallend is dat de oorzaken van de
breuk sterk onderrepresentatief zijn voor de realiteit omdat de
familiale problemen niet kunnen worden vastgesteld als de persoon beslist om er niet over te praten, wat vaak het geval is. Ook
uitzetting uit de woning vormt ook een reden van de breuk
die bij 9,5% van de opgevolgde personen wordt vastgesteld.
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Gezondheidsproblemen zijn een van de meest problematische redenen van de breuk, omdat ze vaak moeilijk doorverwijsbaar zijn: de persoon is niet ziek genoeg om te worden
gehospitaliseerd maar te afhankelijk om te worden opgenomen in een tweedelijnsdienst van het type “opvangtehuis”.

DOORGAANS ZIJN ER UITERAARD MEERDERE OORZAKEN
VAN EEN BREUK.

De ervaring leert ons dat het vaak een combinatie van
factoren is, een opeenstapeling van problemen die ervoor
zorgen dat de persoon steeds verder wegzakt in het
daklozenbestaan. Bij gebrek aan een aangepast antwoord
op deze problemen vervalt het individu in een chronisch
zwerversbestaan. De mensen die op straat leven hebben
dus meerdere problemen tegelijk, die niet passen in het
patiëntenprofiel van de ziekenhuizen voor lichamelijke verzorging maar ook niet in dat van het psychiatrisch ziekenhuis of het “klassieke” opvangcentrum waar ze geen plaats
zouden vinden omdat ze reeds overvol zijn of een huishoudelijk reglement hanteren dat geen mensen aanvaardt die
gedronken hebben of die psychisch te onstabiel zijn om een
rol op te nemen in een herinschakelingsdynamiek.
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3.5

Bronnen van inkomsten

Tijdens het eerste contact met onze dienst beschikt meer dan
de helft van de opgevangen personen over geen enkel aangegeven inkomen. Buitenlandse onderdanen hebben geen recht
op sociale uitkeringen, behalve dan voor dringende medische
hulp. Ook de Europese onderdanen, die het recht hebben op het
Belgisch grondgebied te verblijven, komen niet in aanmerking
voor financiële steun, als ze niet over een vast adres beschikken
of als ze niet kunnen aantonen in het land sociale bijdragen te
hebben betaald.

Bronnen van inkomsten (tijdens het eerste contact met de persoon)

Andere
3.1 %
Werkloosheid
4.1 %
Baan
1.6 %

Geen
52.5%

Handicap
1.4 %
Bedelarij
0.2 %

Ziekenbond
3.9 %

Alimentatie
0.1 %
IGO pensioen
1.2 %

Niet meegedeeld
12.2%
Leefloon (OCMW)
19.4%

Kinderbijslag
0.3 %
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3.6

Verblijfsduur en frequentie

Duur van het onderdak (per schijven van 10 nachten) en gemiddelde verhouding van het aantal aangeboden
overnachtingen op het totaal tijdens de winter aangeboden overnachtingen
% Personen

% Gemiddelde overnachtingen

56,4

9,4
8,8

4,1
5,0
3,9
3,6
3,9
3,6
5,0
2,7
4,5
2,3
4,6
2,0

1,6

4,7

4,1

1,9

1,5

5,4

4,9

1,7
5,8
1,9
7,1
1,6

1,1

2,0

6,4

5,0

9,6

2,4
11,8

0
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Op basis van volgende grafiek kunnen we volgende 
tendensen opmaken:

•

56,4% van het deze winter opgevangen publiek,
zijnde 2.758 personen, werd slechts tussen de 1 en 10
nachten onderdak geboden. Deze groep heeft een aandeel van 9,4% in de tijdens deze winter aangeboden
nachtverblijven.

•

Dit betekent: Meer dan de helft van het opgevangen
publiek verkeert in een acute noodsituatie, die een opvang met verblijf vereist van niet langer dan 10 dagen. 

•

70,2% van het opgevangen publiek, zijnde 3.433
personen, maakt minder dan 31 overnachtingen uit
tijdens het volledige winterplan. Deze groep heeft een
aandeel van 17,4% in alle tijdens deze winter aangeboden nachtverblijven.

•

Bijna 3 personen op 4 die tijdens de winter onderdak
kregen, hebben minder dan 31 nachten in de wintervoorzieningen van Samusocial doorgebracht.

•

15,6% van het opgevangen publiek, zijnde 763 personen, telt meer dan 80 overnachtingen over de hele
winterperiode. Deze groep heeft een aandeel van 40%
in de tijdens deze winter aangeboden nachtverblijven.

•

763 personen hebben minstens een nacht op twee in de
centra van het winterplan doorgebracht.

•

5,5% van het opgevangen publiek, zijnde 269 personen, telt meer dan 141 overnachtingen en is goed
voor 26,4% van de tijdens deze winter aangeboden
overnachtingen.

•

269 personen hebben bijna elke nacht in de centra van
het winterplan doorgebracht.

Conclusie:
•

Personen in een tijdelijke noodsituatie maken meer dan de helft uit van het opgevangen publiek maar
nemen minder dan 10% in van de aangeboden overnachtingen.

•

De personen die minstens een nacht op twee van het winterplan hebben gebruik gemaakt, maken 40%
uit van de aangeboden overnachtingen

•

De personen die bijna elke nacht van de winter hebben doorgebracht maken slechts 5,5% uit van het
opgevangen publiek maar nemen 25% in van de aangeboden overnachtingen.
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3.7

Tijd doorgebracht op
straat

Duur van het zwerversbestaan - Personen die voor de winter bekend waren
voor 11/15

vanaf de 11/15

GEZINNEN
(797 PERSONEN)

VROUWEN
(491 PERSONEN)

VEEL EENMALIGE NOODSITUATIES...

3.330 personen – 68% van het opgevangen publiek - hebben voor het eerst bij Samusocial onderdak gevonden en
zijn pas sinds vorige winter bij onze diensten bekend.
Het hoge percentage “nieuw opgevangen personen” mag niet
worden toegeschreven aan een vermeend aanzuigeffect door
de uitbreiding van de opvangcapaciteit tijdens de winter. Uit
een analyse van dezelfde gegevens gespreid over een intervalperiode tussen de 2 laatste winters blijkt dat dit percentage
veel hoger blijft, ondanks het geringe aantal plaatsen tijdens
die periode.
Anderzijds waren er van de 4.890 in het winterplan opgevangen personen, 1.560 reeds bekend bij onze diensten vóór
november 2015.
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MANNEN
(3.602 PERSONEN)

PUBLIEK (TOTAAL)
(4.890 PERSONEN)

FOCUS OP DE VÓÓR DE WINTER BEKENDE PERSONEN

Frequentie en duur van het zwerversbestaan

Op de 4.890 deze winter opgevangen personen, waren er 1.111
reeds bekend vóór 1 januari 2015.

1.111 deze winter opgevangen personen waren al meer dan
11 maanden dakloos. Men kan er dus vanuit gaan dat ze een
chronisch zwerversbestaan leiden.

FOCUS OP DE 1.111 PERSONEN DIE EEN CHRONISCH ZWERVERSBESTAAN LEIDEN:

160 personen zijn bekend sinds 2012. Daarvan:
•

hebben 105 personen slechts tussen 0 en 5% van hun
verblijf buiten het winterplan gerealiseerd

•

hebben 43 personen slechts tussen 6 en 50% van hun
verblijf buiten het winterplan gerealiseerd

•

hebben slechts 12 personen tussen 51 en 100% van hun
verblijf buiten het winterplan gerealiseerd.

529 personen zijn bekend sinds 2013. Daarvan:
•

hebben 259 personen slechts tussen 0 en 5% van hun
verblijf buiten het winterplan gerealiseerd

•

hebben 180 personen slechts tussen 6 en 50% van hun
verblijf buiten het winterplan gerealiseerd

•

hebben 90 personen slechts tussen 51 en 100% van hun
verblijf buiten het winterplan gerealiseerd.

422 personen zijn bekend sinds 2014. Daarvan:
•

hebben 215 personen slechts tussen 0 en 5% van hun
verblijf buiten het winterplan gerealiseerd.

•

hebben 134 personen slechts tussen 6 en 50% van hun
verblijf buiten het winterplan gerealiseerd.

•

hebben 73 personen slechts tussen 51 en 100% van hun
verblijf buiten het winterplan gerealiseerd.
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WAT KUNNEN WE DAARUIT AFLEIDEN?

Personen die een chronisch zwerversbestaan leiden zoeken
meestal onderdak bij Samusocial in het kader van het winterplan en de uitgebreide capaciteit.
Die personen zijn nochtans het hele jaar door hulpbehoevend
maar bij gebrek aan structurele plaatsen die het hele jaar door
open zijn, zijn we genoodzaakt hen onderdak te weigeren.
We stellen evenwel vast dat het mogelijk blijft die personen
door te verwijzen naar oplossingen om hen van straat te helpen,
ongeacht hoe lang ze al een zwerversbestaan leiden.
Op basis van volgende grafiek kunnen we immers opmaken dat
2.427 van de 3.522 tijdens de winter 2014-2015 opgevangen
personen, na de sluiting van de wintercentra vorig jaar, nooit
meer beroep hebben gedaan op de diensten van Samusocial,
zowel tijdens de intervalperiode tussen 2 winters, als tijdens
afgelopen winter.
Personen die hun laatste nachten hebben doorgebracht tijdens de
winter 2014-15 verdeeld volgens de duur van hun verblijf (n=2427)

1500
1000
500

MEER DAN 7 MAANDEN

VAN 5 TOT 7 MAANDEN

VAN 3 TOT 5 MAANDEN

VAN 1 TOT 3 MAANDEN

MINDER DAN 1 MAAND

0

Daarvan:
•

hadden 1.502 personen – 62% - minder dan een
maand in onze opvangcentra verbleven. Dit cijfer wijst
nogmaals op het grote aantal personen in een tijdelijke
noodsituatie onder het publiek dat we helpen.

•

hadden 72 personen meer dan 7 maanden bij
Samusocial verbleven.11

Ter vergelijking, in 2015 had de begeleidingsdienst van
Samusocial 1.113 personen doorverwezen naar oplossingen
om hen van straat te helpen
Deze cijfers wijzen erop dat oplossingen om mensen van
straat te helpen mogelijk zijn, ongeacht de periode waarin
ze al een chronisch zwerversbestaan leiden.
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11. Meer informatie vindt u in het “Activiteitenverslag 2015”
van Samusocial.

3.8

Samengevat
Vaststellingen bij het opgevangen publiek:
•

4.890 opgevangen personen van wie:
•

3.602 alleenstaande mannen = 74% van het opgevangen publiek			

•

797 personen in gezinsverband = 15% van het opgevangen publiek

•

491 alleenstaande vrouwen = 11% van het opgevangen publiek

•

44% van het opgevangen publiek bestaat uit alleenstaande mannen van 20 tot 39 jaar.

•

Gezondheidsproblemen zijn een van de meest problematische redenen van de breuk, omdat ze vaak
moeilijk doorverwijsbaar zijn:

•

41% van de opgevangen personen hebben de Belgische nationaliteit of zijn afkomstig uit een EU-land.

•

56,4% van het opgevangen publiek realiseert minder dan 10 overnachtingen over de hele winterperiode, het onderdak voor dit publiek is goed voor 9,4% van de aangeboden overnachtingen.

•

Meer dan de helft van het opgevangen publiek zit in een tijdelijke noodsituatie en hebben geen onderdak op lange termijn nodig.

•

15,6% van het opgevangen publiek (763 personen) heeft minstens 1 nacht op 2 in onze wintervoorzieningen doorgebracht. Dit publiek is goed voor 40% van de aangeboden overnachtingen.

•

De personen die bijna elke nacht van de winter hebben doorgebracht maken slechts 5,5% uit van het
opgevangen publiek maar nemen 25% in van de aangeboden overnachtingen.

•

3.330 personen – 68% van het opgevangen publiek - zijn “nieuw” en pas sinds deze winter bij onze
diensten gekend.

•

1.111 personen – 22,7% van het opgevangen publiek- waren al meer dan 11 maanden dakloos. Men kan
er dus vanuit gaan dat ze een chronisch zwerversbestaan leiden.
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4 Vaststelling: een uitdijende
problematiek
4.1

Globale toename van de
daklozenpopulatie

Ondanks de relatief zachte temperaturen van afgelopen winter,
neemt het aantal opgevangen daklozen - zowel in totaal, als
ook per nacht - toe.
Deze stijging van het aantal opgevangen personen sluit aan bij
de tendens inzake “dakloosheid” die in Brussel wordt vastgesteld. Alle indicatoren bevestigen een eerder stijgende tendens
en voorspellen al jaren een algemene stijging van de daklozenpopulatie, en meer bepaald van de personen die een chronisch zwerversbestaan leiden, in onze hoofdstad.
De gegevens van het OCMW van de Stad Brussel over “de jaarlijkse evolutie van het aantal daklozen per type bijstand” bevestigen deze stijgende tendens: van 2.041 in 2011 bijgestane
daklozen (van wie 357 in een opvangtehuis) tot 2.633 (van wie
slechts 358 in een opvangtehuis) in 2015. Dat is een stijging
van 29% op slechts 4 jaar tijd …

EVOLUTIE VAN DE DAKLOZENPOPULATIE MET STEUN VAN HET
OCMW VAN BRUSSEL:

Belangrijke precisering: deze cijfers zijn slechts een indicatie
die veel lager ligt dan de realiteit van de daklozenproblematiek in het Brussels Gewest: niet meegerekend zijn de personen die worden opgevolgd door de OCMW’s van de 18 andere
gemeenten naast Brussel-Stad en wat meer is, ze houden geen
rekening met de werklozen, mensen met een andere uitkering (invaliditeit, pensioen, ...) en met het publiek dat geen
aanvraag doet bij het OCMW (heel wat gekende en door onze
mobiele teams vastgestelde situaties).

Evolutie van de daklozenpopulatie met steun van het OCMW van Brussel:
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Jaar

Dakloze met
onderdak in
opvangtehuis

Dakloze met
referentieadres bij
OCMW

Dakloze in
transitwoning

Dakloze op
straat

Totaal

2011

357

413

28

1243

2041

2012

285

428

29

1359

2101

2013

298

594

44

1390

2326

2014

421

565

45

1605

2636

2015

358

472

61

1742

2633

4.2

Stijging van het aantal
gezinnen op straat

Het aantal personen in gezinsverband dat wordt opgevangen
neemt toe en is tussen de winter 2009-2010 en deze winter bijna verdriedubbeld, van 291 naar 797 opgevangen personen …
Vooral dit jaar bleek dat het met een terugkeer naar een “zomer-” capaciteit van 280 plaatsen (tegenover 1.200 plaatsen in
de winter) onmogelijk was om alle opgevangen gezinnen een
onderkomen te garanderen. Dit jaar moesten 17 gezinnen, in
totaal 78 personen onder wie 37 kinderen, na het beëindigen
van het winterplan terug de straat op.
Op de 797 personen in gezinsverband die Samusocial deze
winter heeft opgevangen, verbleven net voor de afsluiting van
het Winterplan nog 255 personen (67 gezinnen) in een van onze
centra. Tijdens de winterperiode ging het dus om 542 personen in gezinsverband die onderdak kregen, vooraleer er een
oplossing is gevonden om hen van straat te helpen.

Buiten het Winterplan en zijn uitgebreide opvangcapaciteit,
moeten de Samusocial teams elke week talrijke gezinnen die
op zoek zijn naar onderdak, wegens plaatsgebrek weigeren.
Onze mobiele hulpteams stellen regelmatig vast hoe gezinnen
in kraakpanden of andere geïmproviseerde kampementen
leven.
De problematiek van gezinnen die een zwerversbestaan
leiden gaat de structurele capaciteiten van Samusocial
Brussel ver te boven. We staan hier voor een nationale, of zelfs
Europese problematiek. De administratieve situatie van heel
wat van die gezinnen is niet geregeld (niet-Europese onderdanen die hier illegaal zijn, Europese onderdanen uit Oost-Europa
zonder officieel adres en de facto dus illegaal), voor onze teams
is het dan ook moeilijk om hen een uitzicht te bieden op legale
oplossingen om hen van straat te helpen.
Deze situatie is voor iedereen uiterst moeilijk. Voor die gezinnen in de eerste plaats maar ook voor onze teams, die deze
personen vaak maanden lang hebben begeleid, maar die eens
de winter voorbij is, opnieuw de straat op moeten.

Na afsluiting van het Winterplan verbleven nog 50 gezinnen,
in totaal 177 personen van wie 113 kinderen, in een van onze
structuren. Aanvullend hebben we beslist 2 noodkamers vrij
te houden (max. 10 plaatsen) met opvang per nacht, om gezinnen die op zoek zijn naar onderdak minimale ondersteuning
te bieden.
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4.3

Toename van het aantal
alleenstaande vrouwen
die een chronisch
zwerversbestaan leiden

Het aantal verschillende vrouwen aan wie onderdak wordt geboden stijgt in vergelijking met de twee vorige winters (+ 27%
in vergelijking met de winter 2014-2015). Behalve deze globale
stijging maken onze teams zich vooral zorgen om de constante
omvang van het aantal dagelijkse aanvragen, zowel ‘s winters
als ‘s zomers. Deze winter hebben we tot 120 vrouwen per
avond opgevangen, tegenover 110 vrouwen per avond tijdens
de winter 2013-2014 en 70 vrouwen per avond tijdens de winter 2010-2011.
Deze vraag is niet gedaald na het winterseizoen. Deze gegevens bevestigen een vaststelling die onze teams al jaren maken: het aantal vrouwen dat een chronisch zwerversbestaan
leidt stijgt constant. De turn-over is immers geringer voor dit
publiek, dat langer in onze opvangcentra lijkt te blijven en dat
permanent begeleiding nodig heeft.12 We mogen niet vergeten
dat psychologische stoornissen voor de vrouwen een belangrijke oorzaak van een breuk zijn, die de doorverwijzing naar
oplossingen om hen van straat te helpen nog bemoeilijkt.

4.4

Steeds meer personen uit
Oost-Europa op straat

Wij stellen een constante toename vast van het aantal mensen
afkomstig uit Oost-Europa (EU en niet EU) die bij hun aankomst
geen oplossing vinden om ergens te verblijven.
Na de uitbreiding van de Europese Unie naar het Oosten in 2004
en 2007 stelden onze teams op straat een verhoogde aanwezigheid vast van mensen uit die regio.
Al verscheidene jaren kennen we eveneens een massale toevloed van Rom-families zonder oplossing voor onderdak op het
grondgebied en voor wie vandaag geen integratieprogramma
bestaat.

12. Het stijgend aantal vrouwen dat een chronisch zwerversbestaan leidt rechtvaardigt onze vraag over de nood aan
meer structurele plaatsen en middelen om personen die een
chronisch zwerversbestaan leiden een grondige begeleiding te
kunnen bieden (zie punt 5. “Vragen en aanbevelingen” p. 42).
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4.5

Toename van het aantal
mensen zonder papieren
op straat

Dagelijks zien we een toename van het aantal mensen zonder
papieren die door de straten van de hoofdstad zwerven. Heel
wat van die mensen hebben geen enkel sociaal of familiaal
netwerk om hen onderdak te verlenen. Vaak staan onze teams
machteloos tegenover het gebrek aan begeleidingsmogelijkheden die ze kunnen inschakelen, omdat de sociale steunmaatregelen voor dit publiek vaak beperkt blijven tot dringende
medische hulp.

4.6

Toename van het aantal
kwetsbare mensen

Onze teams identificeren steeds meer bijzonder kwetsbare alleenstaande mannen en vrouwen, voor wie een nacht op straat
een onmiddellijk gevaar betekent.
Bij die personen zijn er:
•

Vrouwen die zich soms in een extreem moeilijke situatie
bevinden (psychiatrische en lichamelijke pathologieën,
zwangere vrouwen, drugsverslaafden, jonge meisjes op
de vlucht, bejaarden…) die in grotere mate zijn blootgesteld aan agressie.

•

Kwetsbare, zieke of bejaarde mannen met soms zware
psychiatrische problemen (syndroom van Korsakoff, schizofrenie, seniliteit) die in onmiddellijk gevaar verkeren
als ze de nacht op straat moeten doorbrengen.

Door de toename van elke van deze bevolkingsgroepen
staat Samusocial voor een verscheurende keuze: moeten we
vrouwen en gezinnen weigeren als ze vragen om onderdak
of moeten we kwetsbare en zieke mannen op straat laten
als duidelijk is dat ze verregaande steun nodig hebben?
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5 Oproepen en aanbevelingen
5.1

Toename van het aantal
structurele plaatsen

Samusocial vraagt al jaren om binnen het kader van een structureel hulpverleningsbeleid te kunnen werken om de maatregelen
die met de daklozen zijn opgestart te voltooien.
Het tekort aan noodopvangplaatsen - om mensen 7d/7, de klok
rond onmiddellijk te kunnen opvangen - blijft schrijnend. We
stellen vast dat het aantal daklozen in het algemeen blijft toenemen en dus ook de dagelijkse vraag naar een onderdak, o.m.
van gezinnen en alleenstaande vrouwen.
Het aantal structurele plaatsen in de sociale urgentie - buiten
de winter beperkt tot 110 - en de daaraan gekoppelde omkadering moet absoluut toenemen om te vermijden dat we onmogelijke keuzes moeten maken tussen lichamelijk verzwakte
mensen, alleenstaande vrouwen en acute noodsituaties.

Er is nood aan een verhoogde permanente capaciteit voor
noodopvang:
•

•

om een reële basisbegeleiding uit te bouwen, in een
permanente omgeving, winter en zomer, tot de mensen
van de straat af zijn.
de toename van de “chronische dakloosheid” in Brussel
in te dijken en de steeds groter wordende winterbehoeften te beperken.

De antwoorden van de ministers van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie Céline Fremault en Pascal Smet zijn
een reden tot een zeker optimisme:
•

De verlenging van de financiering van een centrum
voor gezinnen, dat los staat van de noodopvang. Zo
zorgt het centrum van Sint-Lambrechts-Woluwe voor de
residentiële opvang tot 130 personen in gezinsverband
die permanent worden begeleid om hen van straat te
helpen. We pleiten voor een voortzetting van de financiering op lange termijn.

•

Zo snel mogelijk een principeakkoord over de verhoging
van de structurele noodopvangcapaciteit. Bovenop de
130 plaatsen van het gezinscentrum is het op termijn de
bedoeling het hele jaar door, voor de meest kwetsbaren
220 noodopvangplaatsen beschikbaar te houden.

5.2

Een onmisbaar gecentraliseerd operationeel beheer

Rekening houdend met het ruime aanbod aan diensten waarin
de wintermaatregelen voorzien en de versnippering van de opvang over meerdere infrastructuren, is een centrale coördinatie
essentieel om voor elk centrum de hele winter lang de nodige
aanpassingen te kunnen uitvoeren.
Er is ook nood aan permanente werknemers die binnen een
vast kader werkzaam zijn in het Winterplan. Het lijkt ons inderdaad een illusie om in de praktijk een onderscheid te
maken tussen de wintermaatregelen en ons permanent
project voor sociale urgentie. Al onze diensten zijn immers
geïntegreerd en de coördinatie van de verschillende structuren moet absoluut in handen zijn van ervaren medewerkers.
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5.3

Onvoorwaardelijk
en kosteloos

Het onvoorwaardelijke karakter moet gewaarborgd worden
in het kader van het Winterplan. In periodes van winterkoude
hoeft men niet te vragen naar de administratieve situatie van
de aanvrager, eenieder moet over hetzelfde dienstenaanbod
kunnen beschikken. Dat moet het fundamenteel beginsel blijven van humanitaire noodhulp. Dit moet een basisprincipe
van de dringende humanitaire hulp blijven. Anderzijds stelt de
controle van de administratieve situatie van de persoon praktische problemen, die moeilijk verenigbaar zijn met de humanitaire aanpak waar de psychosociale teams in het kader van
het Winterplan voor kiezen.
Het kosteloze karakter is essentieel, zelfs voor mensen met
een inkomen. Heel wat mensen zijn immers dermate de weg
kwijt dat het betalen voor een recht op onderdak, een obstakel
zou kunnen vormen voor de toegang tot onze diensten.

5.4

Een Winterplan dat
gezinnen de klok rond
residentiële opvang in
een specifiek centrum
waarborgt

Een Winterplan moet kinderen en gezinnen zoveel mogelijk
de klok rond, een afzonderlijk en kwalitatief hoogstaand
noodverblijf kunnen garanderen, om een al te brutale confrontatie met een publiek dat onderhevig is aan zeer harde uiteenlopende situaties te vermijden. De zaken gaan erop vooruit,
zoals de verlenging van de gewestelijke financiering voor het
gezinscentrum in Sint-Lambrechts-Woluwe.
Aangezien het aantal gezinnen dat op zoek was naar onderdak dit jaar zo hoog was, konden heel wat van die gezinnen
niet terecht in onze permanente opvangcentra. Overdag werden die dan doorverwezen naar de dagcentra van het project
“Winter 86.400”. Deze oplossing is verre van ideaal en heeft
heel wat beperkingen (geen toegang tot de kamer overdag).

5.5

Een 2de-lijnsnetwerk met
soepele en aangepaste
toegangsvoorwaarden

De 110 permanente bedden van de noodopvang van
Samusocial mogen enkel benut worden voor sociale urgentie, en niet voor situaties die veeleer te maken hebben met
stabilisering. De als kwetsbaar geïdentificeerde personen, die
best worden doorverwezen naar een opvangstructuur op lange
termijn binnen een soepel operationeel kader, zijn talrijk.
Er is een tekort aan innoverende structuren zoals de “stabilisatiecentra”. Om over uitstapmogelijkheden te kunnen beschikken, via dewelke de daklozen die in de sociale noodopvang
verstrikt raken kunnen worden doorverwezen, stellen we opvangtehuizen voor met soepelere toegangscriteria, die een
aangepaste opvang bieden en rekening houden met het feit
dat de kandidaten vaak met een combinatie van problemen
kampen (verslavingen, psychiatrische stoornissen, schulden,
medische problemen, enz.).
De steeds strengere eisen die in de meeste opvangcentra worden gesteld (strikte regels inzake toegang en werking) zorgen
ervoor dat de toegang tot die structuren voor een groot deel van
de populatie die door de teams van Samusocial wordt gevolgd
de facto onmogelijk is.
Samusocial is ook voorstander van alternatieve voorzieningen die het midden houden tussen een ziekenhuis en
een noodopvangcentrum met verplegingsbedden voor
personen die uit het ziekenhuis zijn ontslagen en over geen
woning beschikken. Heel vaak is er na een hospitalisatie
verdere zorgverstrekking nodig, wat op straat onmogelijk is.
Al jaren wijst Samusocial in zijn opeenvolgende activiteitenverslagen op institutionele tekortkomingen, daarom hebben
we beslist het voortouw te nemen om daar zoveel als mogelijk
iets aan te doen. Zo heeft Samusocial een financiering gekregen
van de FOD Volksgezondheid, het RIZIV en de Nationale Loterij,
waarmee in juni 2015 het gemedicaliseerde opvangcentrum
MediHalte is geopend. Via deze voorziening, geïnspireerd op
het Parijse systeem Lits Halte Soins de Santé (LHSS) - kan 38
daklozen met acute en chronische pathologieën onderdak met
verpleegkundige verzorging worden geboden. Tot december
2016 zit dit project nog in een pilootfase maar de resultaten
kunnen nu al op de goedkeuring rekenen van de sector van de
gezondheidszorg en verpleging. We hopen dus dat de financiering van dit centrum structureel zal worden verlengd.
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5.6

Meer transit- of
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 klaagden reeds het schrijnend gebrek aan transit- en inschakelingswoningen aan in meerdere memorandums.
Als antwoord op de onrustwekkende toename van het aantal
jongeren die door de straten van Brussel rondzwerven, hebben Samusocial en het OCMW van Brussel in 2015 het project
“Housing First” gelanceerd (eerst een woning) voor 18-25-jarige daklozen die uiterst kwetsbaar zijn (verslavingen, geestelijke aandoeningen, …).
Een twintigtal jongeren krijgt nu de kans een eigen flat te betrekken en op een multidisciplinaire manier te worden begeleid.
Ook andere verenigingen maken sinds kort werk van zo’n programma. Het is een eerste stap maar de behoeften blijven enorm.

5.7

Meer dagopvangcentra

Er is een tekort aan begeleidingsdiensten overdag die het werk
dat onze mobiele hulpteams ‘s nachts zijn opgestart willen
voortzetten. Deze diensten zijn noodzakelijk om mensen die
vaak onvoldoende autonoom zijn te helpen met hun formaliteiten om expliciete aanvragen bij sociale diensten te doen.
Om daar iets aan te doen heeft Samusocial een akkoord gesloten met de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, die
overdag een mobiele dienst ter beschikking stelt om deze winter mensen overdag te helpen bij het regelen van formaliteiten.
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En dit om verschillende acties te ondernemen:
•

Feedback over de opvolging die de nachtteams in gang
hebben gezet (in de opvangcentra maar ook tijdens de
‘maraudes’) en begeleiding van de minst autonome personen bij het regelen van hun formaliteiten bij externe
diensten (OCMW, centra voor geestelijke gezondheid,
bemiddeling, medische consultaties, …).

•

Contact houden met personen die ‘s avonds en/of ‘s
nachts moeilijk bereikbaar zijn. Heel wat onder hen trekken zich terug in kraakpanden, die ze liever verborgen
houden.

•

Contact houden met personen die meer open staan voor
voorstellen voor hulp overdag en hen begeleiden bij het
regelen van formaliteiten. Heel wat personen zijn eens
het donker wordt onder invloed van drank en/of andere
stoffen.

5.8

Een federaal humanitair
plan als aanvulling bij
het Gewestelijk plan in
Brussel

Als hoofdstad van het land oefent Brussel een sterke aantrekkingskracht uit op daklozen. Deze toestand vereist een federaal plan dat de voortzetting van de doelstelling “niemand
weigeren” kan veiligstellen en aan iedereen die tijdens de
winter geen oplossing heeft om te wonen een onderdak kan
garanderen.
Samusocial juicht de ontplooiing van het federaal Winterplan
sinds 2012 toe en dringt erop aan dit in het Brussels Gewest
elk jaar voor te zetten.

Samengevat
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6 De vele samenwerkingen
Behalve onze dagelijkse samenwerkingen met de sociale
restaurants, de medische huizen, Dokters van de Wereld,
Straatverpleegsters, Solidarité Grands Froids, de opvangtehuizen en alle andere verenigingen uit de sociale en gezondheidssector, werkt Samusocial ook samen met andere grote
publieke actoren zoals de gemeenten, de OCMW’s, de preventie- en veiligheidsagenten (PVA) en alle andere urgentiekrachten (Politie, de ziekenhuizen, de dienst 100/112). Stuk
voor stuk instanties die doorheen hun opdracht rechtstreeks
geconfronteerd worden met de daklozenproblematiek. Zoals
elk jaar konden wij ook dit jaar rekenen op de steun van de
Nationale Loterij voor de aankoop van 2.500 dekens.

6.1

Al sinds de oprichting van Samusocial is de samenwerking met
de overheid van de Stad Brussel uitstekend, wat onze dagelijkse werking aanzienlijk vergemakkelijkt. Via een partnership
met haar straathoekwerkers werkt ook de gemeente Sint-Gillis
actief met onze teams samen. Verschillende diensten van de
gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe (dienst Bevolking, dienst
Vreemdelingen, wijkagenten) hebben hun medewerking verleend
en onze sociale dienst bijgestaan, om de personen die onderdak
vonden in het centrum voor gezinnen, te begeleiden.En ook andere gemeenten (Elsene, Molenbeek, Sint-Joost, Anderlecht…)
werken op dagelijkse basis samen met onze diensten.

De OCMW’s

Sinds de oprichting van Samusocial is het OCMW van Brussel
een essentiële partner van onze acties. De bijdrage van het
OCMW bij het opzetten van de verschillende wintermaatregelen is onmisbaar (terbeschikkingstelling van een structureel
gebouw voor het winterplan, tussenkomst van de Regie voor
de normering en het onderhoud van de gebouwen enz.)
Op vlak van begeleiding en sociale opvolging, staat onze dienst
permanent in contact met de antennes van het OCMW van de
Stad Brussel. Deze samenwerking is essentieel voor de herinschakeling door het herwinnen van rechten (referentie-adres,
leefloon, dringende maatschappelijke bijstand, sociale noodhulp, transitwoningen, ...).
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Op structureel niveau hebben verschillende OCMW’s uit het
Brussels Gewest werknemers onder artikel 60 ingezet voor verschillende taken (chauffeurs, schoonmaak, kookploegen, nachtwachten).

De gemeenten

Als openbaar beheerder van het grondgebied dat zij bestuurt
is de gemeente een eerstelijnspartner bij de opvang van de
grote uitsluiting.

6.2

We onderstrepen ook de goede samenwerking met het OCMW
van Schaarbeek. Na verschillende bijeenkomsten van onze respectievelijke teams konden we de begeleiding en opvolging
van personen die bij Samusocial onderdak vonden en cliënten
van het OCMW van Schaarbeek zijn, stroomlijnen. Het OCMW
van Sint-Lambrechts-Woluwe van zijn kant heeft meegeholpen
bij de overbrenging van gezinnen naar het nieuwe centrum op
zijn grondgebied, door busjes met chauffeur ter beschikking te
stellen.

6.3

De ziekenhuizen

Onze diensten werken iedere dag samen met de ziekenhuizen
van het Brussels Gewest.
•

Van het ziekenhuis naar Samusocial: Doorverwijzing
van mensen die hun ziekenhuisverblijf afronden, doorverwijzing van personen zonder oplossing voor een verblijf die zich aanmelden in de spoeddiensten, vrouwen
die slachtoffer zijn van partnergeweld, slachtoffers van
agressie, enz.

•

Van Samusocial naar het ziekenhuis: Doorverwijzing
van personen die dringend verzorging behoeven, doorverwijzing van mensen met psychologische problemen,
medische opvolging, hospitalisatie, ontwenning, enz.

Net zoals het ziekenhuis is Samusocial de enige sociale nachtoperator die werkt met een permanentie de klok rond waar
alle bevolkingsgroepen terechtkunnen (gezinnen, vrouwen,
mannen) en is de organisatie dus bijzonder bevraagd door de
spoeddiensten van de ziekenhuizen.

Aangezien het Sint-Pietersziekenhuis het belangrijkste ziekenhuis van het stadscentrum is, is het evident dat de samenwerking op het terrein in de loop der tijd sterker geworden
is. Regelmatig worden overlegvergaderingen georganiseerd
tussen onze teams, de psychiatrische spoeddienst en de
sociale dienst van het Sint-Pietersziekenhuis.

6.4

De Politie

Samen met het ziekenhuis is ook de politie een operator die ‘s
nachts actief is en dagelijks geconfronteerd wordt met mensen zonder oplossing om te verblijven. Zij doet dan ook systematisch een beroep op Samusocial voor dringende opvang
van mensen in nood die om uiteenlopende redenen nergens
onderdak vinden: partnergeweld, uitzetting uit de woning, gezinsproblemen, slachtoffers van mensenhandel, enz.
Wij werken ook regelmatig samen met “Herscham”, de daklozencel van de politie van Brussel-Stad en met de cel “Hestia”
van de federale politie (doorverwijzing naar onze opvangcentra,
uitwisseling van informatie over mensen in het kader van de
Nixon-procedure, enz.).

6.5

De preventie- en
veiligheidsagenten
(PVA) en stads- en
gemeenschapswachten

Om zich te verzekeren van een juiste aanpak bij de werknemers die in contact komen met een zwervend publiek heeft
Samusocial opleidingssessies gegeven aan de preventie- en
veiligheidsagenten (PVA) van de Stad Brussel. De betrokkenen
kregen informatie over sociale uitsluiting in het algemeen en
over de verschillende interventiemethodes van Samusocial,
maar ook over de houding die moet worden aangenomen ten
opzichte van mensen in nood. Deze vormingen bereiden de
stadswachten er tevens op voor om de omkadering aan de
ingang van de wintercentra te versterken om ieder gedrag te
voorkomen dat hinder kan veroorzaken.
Daarnaast doen de PVA van Brussel-Stad het hele jaar
door beroep op onze diensten om de meest problematische psychosociale situaties van hen over te nemen.

6.6

6.7

De privé-instellingen

Samusocial kon deze winter ook rekenen op de steun van particulieren en privé-instellingen.
Met als grootste bijdragen:
•

De Carrefour Foundation heeft de indienstneming van 2
Arabisch sprekende werknemers gefinancierd, die deze
winter onze “maraude” zijn komen versterken. In de nasleep van de asielcrisis in september 2015 moeten zij de
hulpverlening versterken aan migranten, en dan vooral
aan nieuwkomers.

•

Proximus ondersteunt de telefoonpermanentie van
Samusocial structureel door alle kosten voor het gebruik
van het gratis nummer 0800/99.340 voor zijn rekening te
nemen. Deze steun is essentieel om in contact te blijven
met het kwetsbare publiek dat door ons wordt geholpen.

•

Belfius heeft behalve honderden dekens ter ondersteuning van onze mobiele hulpteams, ook meubilair (tafels,
stoelen, ...) voor onze opvangcentra geschonken.

•

De Rotaract heeft vrijwilligers ingeschakeld voor schilderwerken en het plaatsen en monteren van bedden in
het winteropvangcentrum in de Koningsstraat.

•

Solidarité Grands Froids stond zoals elke winter in voor
de bevoorrading en verdeling van kledij en het beheer
van de vestiaire in de opvangcentra. Een team van vrijwilligers heeft de schilderwerken in het winteropvangcentrum in de Koningsstraat voor zijn rekening genomen.

•

Andere bedrijven en tal van particulieren hebben ons
Winterplan ondersteund met financiële giften (mogelijk
op samusocial.brussels), schenking van kledij, dekens en
voedingswaren.

De dagdiensten

Iedere dag werkt Samusocial samen met de sociale restaurants
(Le Clos, la Rencontre, Chez Nous, Restos du Coeur enz.), de
straathoekwerkdiensten (Diogène, straatverpleegsters), opvangdiensten (La Fontaine, Jamais Sans Toit) waar het ‘s nachts
door onze teams opgevangen publiek overdag tot rust kan
komen, goedkoop kan eten, de was doen, enz. Onze diensten
plegen op regelmatige basis overleg over de meest acute dossiers en over zorgwekkende toestanden die een gezamenlijke
opvolging vereisen. Samusocial blijft aandachtig voor specifieke
verzoeken om opvang vanuit de dagcentra.
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