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VOORWOORD :
Dit verslag behandelt de winterse activiteit van Samusocial in zijn geheel. Omwille van de
leesbaarheid dekt het begrip « wintermaatregelen » in dit document al de activiteiten die
Samusocial op zich heeft genomen om daklozen te helpen tijdens de winterperiode. Dit
omvat het winterplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maar ook het federaal plan
en de werking van onze mobiele hulpteams (de ‘maraudes’).
De gegevens die in dit document worden vermeld, hebben betrekking op heel de
winteractiviteit van Samusocial, in het kader van alle plannen samen dus.

EEN WOORD VAN DANK…
Wij brengen graag hulde aan de goede samenwerking die we konden uitbouwen met onze
verschillende partners voor onze winteropvang 2013-2014 : Dokters van de Wereld, onze
partner sinds jaren – het OCMW van de Stad Brussel met zijn Cel Dringende Sociale Actie, de
dienst werken en de regie - Evelyne Huytebroek en Brigitte Grouwels, de Ministers van de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Gewest - Maggie De Block,
de Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie, Asiel en Migratie – Christos Doulkeridis,
de Staatssecretaris voor Huisvesting - de Stad Brussel, de gemeenten Sint-Gillis, Elsene en
Sint-Joost – de kinderrechtencommissaris Bernard De Vos – de stadswachten van de Stad
Brussel (BRAVVO) – de straathoekwerkers van Sint-Gillis – het Sint-Pietersziekenhuis – het
Brugmannziekenhuis - de federale politie – de Burgerbescherming - de brandweer – de NMBS
– FEDASIL ONE – Kind en Gezin - de PWA's – de huurdersunie van de Marollen - CSD – de
Brusselse keukens - Herscham – le Clos - Restos du Cœur – la Rencontre – la Source – de
Nieuwe 150 – le Foyer - les Samaritains – Nativitas – de straatverpleegsters - Jamais Sans Toit
- La Fontaine – Transit – De sociale begeleidingsdienst van het OCMW van Brussel – Diogènes
– Chez Nous - het project « Hiver 86400 » - de verenigingen uit de sociale en
gezondheidssector – de Brussels Hotels Association (BHA) en alle hotels die ons hebben
gesteund – Recticel – Belgacom – BNP Paribas Fortis – Belfius – Axa - Nestlé –Lion‟s Club –
Exki – Vatel – Rotaract – de Lippens Stichting - het BIRB – de voedselbank – les Tartes de
Françoise – Lipton – Carrefour - L‟Oréal – Interparking – Serve the City - 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.
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INLEIDING

Deze winter bestond het globaal winterplan van Samusocial uit drie verschillende plannen
die de mobiele werking kwamen versterken met een bijkomende capaciteit tot 900 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 vanaf 17u drie
mobiele hulpteams in heel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tussenkomen om hulp te
verlenen aan de kwetsbaarste mensen op straat.
-Het gewestelijk noodopvangplan (van 21 november tot 31 maart) op initiatief van de
Ministers van Sociale Aangelegenheden van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Er werden tot 350 opvangplaatsen
geopend in het wintercentrum van de Koningsstraat dat het OCMW van Brussel ter beschikking
stelt.
Hierbij dient ook vermeld dat een uitbreiding van het gewestelijk winterplan tot 31 juni werd
toegestaan voor de opvang van gezinnen met kinderen.
-Het federaal noodopvangplan (van 2 december tot 31 maart) op initiatief van
Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie Maggie de Block, dat werd opgestart als
aanvulling van het gewestelijk plan en dat tot 550 bijkomende plaatsen vrijmaakte in het door
het OCMW van Brussel ter beschikking gestelde gebouw in de Cellebroersstraat en in de
Centra van de Troonstraat en van de Borrensstraat (dit laatste werd ter beschikking gesteld
door Belgacom.
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 konden zo iedere avond ruim 1.000 personen worden opgevangen binnen het
globaal winterplan van Samusocial.
En ten slotte moet ook in herinnering worden gebracht dat bij wintermaatregelen onderdak
verlenen niet volstaat … Uiteraard moeten daklozen ondergebracht en geholpen worden,
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.
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De wintermaatregelen in cijfers :


101.573 nachtverblijven aangeboden aan 4.039 verschillende personen op 5
verschillende opvangsites ;



Tot 1.006 mensen konden iedere avond kosteloos gebruik maken van de diensten
van Samusocial, hetzij :
- 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 3.417 ontmoetingen en konden 603 mensen
doorverwijzen, van wie 549 naar Samusocial zelf en 54 naar andere structuren.
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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 vier sites geopend bovenop de permanente
structuur van Samusocal:



Het centrum van de Koningsstraat (winterplan van het Brussels Gewest) :

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 tot 350 plaatsen voor alleenstaande vrouwen
en mannen en dekt het grootste deel van de Brusselse gewestelijke winteropvang. In de loop
van de winter bood het centrum eveneens onderdak aan gezinnen, gelet op het grote aantal
aanvragen vanuit dit deel van het publiek en de verzadiging van het permanent centrum van
Samusocial.



Het centrum van de Cellebroersstraat (federaal winterplan) :

In dit gebouw dat eveneens ter beschikking wordt gesteld door het OCMW van Brussel kunnen
tot 350 bijkomende plaatsen worden ingericht voor het federaal plan als aanvulling bij het
gewestelijk winterplan.
De keuze voor dit gebouw drong zich op door de budgettaire beperkingen die het beheer van
meerdere sites van kleinere omvang bemoeilijken.



Het centrum van de Troonstraat (federaal winterplan)

Dit centrum is eigendom van een privépersoon en werd eind januari opengesteld als verhoging
van de opvangcapaciteit met 150 bijkomende plaatsen voor mannen alleen, als gevolg van de
grote vraag om onderdak vanwege dit deel van de doelgroep.
Het centrum werd ook na afloop van het winterplan opengehouden om tot eind juni verder
onderdak te kunnen bieden aan 51 gezinnen en oplossingen te vinden voor dit bijzonder
kwetsbare publiek.



Het centrum van de Borrensstraat (federaal winterplan)

Belgacom stelde dit gebouw ter beschikking, waar deze winter 50 alleenstaande mannen
terechtkonden bovenop de bestaande verblijfscapaciteit en als antwoord op het grote aantal
aanvragen van alleenstaande mannen.
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1.2.

Flexibiliteit in de logistiek

Om iedere dag onderdak te verschaffen aan ruim 1000 personen is een permanente logistieke
ondersteuning een noodzaak. 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) van
de gebouwen is in een recordtijd kunnen gebeuren dank zij 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 telkens
zich een technisch probleem voordeed.

De organisatie van maaltijden en beddengoed :
Dagelijks werden tot:
-2.150 maaltijden (avondmaal, ontbijt, middagmaal voor sommigen) geserveerd
dank zij een overeenkomst met de Brusselse Keukens konden iedere avond tegen een sterk
verminderde prijs warme maaltijden worden voorgezet.
-2000 lakens gewassen (twee lakens per persoon per dag) dank zij samenwerking met de
wasdienst van het OCMW van Brussel.
En daarbij komen verder nog dekens, handdoeken, matrasbeschermers, enz.

1.3.

Voldoende en bekwaam personeel



134 personen werden aangeworven voor de verschillende wintermaatregelen
(waarvan 117 seizoenskrachten) en specifiek ingezet voor het winterplan om te zorgen
voor de psychosociale opvang en begeleiding, de logistiek, het onderhoud en het
onderhoud en het schoonmaken van de gebouwen, de versterking van de teams e.d.



Door 10 Brusselse OCMW's werden 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 om bij te
dragen tot het goede verloop van het geheel van wintermaatregelen.

Telkens wanneer niet-gekwalificeerde medewerkers zijn ingezet voor de wintermaatregelen,
werden zij begeleid door gekwalificeerd en ervaren personeel. Nieuw aangeworven personen
zonder ervaring werden geïntegreerd in het permanente team op de zetel van Samusocial om
zo al doende in hun opdracht te groeien. Doordat een deel van het permanente team werd
uitgestuurd naar de verschillende wintercentra kon een optimaal beheer van het onthaal worden
verzekerd.
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Momenteel is niet aan de voorwaarden voldaan voor een optimale rekrutering. Medewerkers
worden aangeworven volgens een seizoenscontract met precair statuut. Toch is het belangrijk
te benadrukken dat de kwalificatie van de medewerkers een bijkomende troef is. Door de
budgettaire beperkingen kan niet iedere functie met gegradueerde opvoeders en
maatschappelijk assistenten worden ingevuld, ook al is dit aangewezen voor de
omkadering van de opgevangen doelgroep (dit geldt onder meer voor de functie van
nachtwaker).
Al verscheidene jaren verzorgt het OCMW van Brussel 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 centrale coördinatie is onmisbaar om de dagelijkse aanpassingen van de
maatregelen mogelijk te maken, maar vooral voor :
-de registratie van de aanvragen voor onderdak door de dispatching in functie van de
beschikbaarheid in ieder centrum en van de vastgestelde situaties.
Het beheer van overboekingen en afzeggingen vereiste specifieke en nauwgezette aandacht
vanwege de centrale coördinatie.
-de opvang 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 het vervoer van voeding, beddengoed, uitrustingen.
-de overbrenging van de 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 het ziekenhuis.
-de coördinatie van de human resources.
-de opvolging van bestellingen, voorraden en administratie.
Voor de goede werking van de winteropvang 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.
Ook hier speelt de centrale operationele coördinatie op de Zetel van Samusocial een
essentiële rol. Elk centrum staat immers permanent in verbinding met de centrale coördinatie
die in real time voor elke site de nodige aanpassingen doorvoert op elk moment van de dag en
de nacht.
De operationele efficiëntie 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.
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2. WERKING VAN DE WINTERMAATREGELEN EN RESULTATEN IN CIJFERS
Inleiding : Tijdlijn van het verloop van de winteropvang :
21 november : Opening van het gewestelijk winterplan (een financiering voor gemiddeld 300
plaatsen per dag) en het centrum van de Koningsstraat (maximumcapaciteit 350 plaatsen),
oorspronkelijk voorzien voor de opvang van alleenstaande mannen en vrouwen.
Totale beschikbare opvangcapaciteit : 410 plaatsen : 300 gewestelijke plaatsen + 110 permanente
plaatsen.
26 november : verzadiging van het gewestelijk winterplan, opvang van 500 personen per avond.
2 december : Opening van het federaal winterplan in het centrum van de Cellebroersstraat (300
plaatsen) voor de opvang van alleenstaande mannen.
Totale beschikbare opvangcapaciteit : 710 plaatsen
6 december : verzadiging van het gezinsdepartement van het permanente centrum (39 gezinnen
van in totaal 147 personen, van wie 81 kinderen).
12 december : Het gewestelijk centrum van de Koningsstraat stelt zich open voor de gezinnen die
niet langer terechtkonden voor een kamer in het permanent centrum van Samusocial, dat gedurende
de hele winterperiode nochtans is blijven wijzen op de noodzaak om gezinnen met kinderen in
hetzelfde centrum residentieel te kunnen opvangen (24h/24).
Tussen 15 december en 24 januari : verzadiging van de beschikbare opvangcapaciteit, 100 tot 250
die vragen om onderdak moeten elke avond geweigerd worden.
24 januari : Verhoging van de federale opvangcapaciteit met 50 plaatsen.
Totale beschikbare opvangcapaciteit : 760 plaatsen.
29 januari : Verhoging van de gewestelijke opvangcapaciteit met 50 plaatsen.
Totale beschikbare opvangcapaciteit : 810 plaatsen.
30 januari : Verhoging van de federale opvangcapaciteit met 200 plaatsen. Opening van de centra
in de Borrensstraat (50 plaatsen voor alleenstaande mannen) en in de Troonstraat (150 plaatsen
voor alleenstaande mannen).
Totale beschikbare opvangcapaciteit : 1.010 plaatsen.
Van 30 januari tot 31 maart : geen enkele vraag om onderdak geweigerd.
25 maart : Sluiting van het centrum van de Borrensstraat (federaal plan)
27 maart : Sluiting van het centrum van de Troonstraat (federaal plan)
29 maart : Overheveling van 51 gezinnen naar het centrum in de Troonstraat ingevolge het akkoord
dat werd onderhandeld met de kabinetten Huytebroeck/Grouwels over de verlenging tot 30 juni in
residentiële opvang (24h/24) van de gezinnen met kinderen (gewestelijk plan)
30 maart : Sluiting van het federaal winterplan en van het centrum van de Cellebroersstraat.
31 maart : Sluiting van het gewestelijk winterplan voor alleenstaanden en van het centrum in de
Koningsstraat.
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2.1. De telefoonpermanentie : het gratis groene nummer en de « vaste » lijn
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 door begunstigden (groen nummer 0800/99.340, vanaf
13u)
van binnenkomende doorverwijzingen van andere diensten : OCMW's, ziekenhuizen,
politie, vzw's …(vast nummer : 02/551 12 20, de hele dag door)
-de overdracht van interventiegegevens naar de ambulante hulpdienst en het contacteren van
de diensten waarnaar het ambulante team de opgevangen personen zal toebrengen
(ziekenhuis, OCMW, politie, andere opvangcentra, enz.)
-de centrale coördinatie van de verschillende centra ;
- contact en overleg met de dagdiensten (la Fontaine, le Clos, la Rencontre, Nativitas, Diogène,
Straatverpleegsters, Jamais Sans Toit, sociale woningen, medische huizen, MASS, enz.)


In de loop van deze winter transiteerden gemiddeld 587 oproepen per dag via onze
permanentie, hetzij 76.897 oproepen tijdens de hele winterperiode.

Het verminderd aantal oproepen in vergelijking met voorbije winters kan worden verklaard aan
de hand van het feit dat wij beslist hebben plaatsen op voorhand voor te behouden voor
regelmatig terugkomende of bijzonder kwetsbare personen zonder enig ander perspectief om
op korte termijn te verblijven. In die context waren tot 400 plaatsen per dag voorbehouden
voor deze mensen, waardoor zij niet langer verplicht waren hun plaats per telefoon te
reserveren.

2.2. Binnenkomende doorverwijzingen
De begunstigden kunnen hun nachtverblijf pas reserveren vanaf 13u, maar Samusocial
registreert wel de hele dag door aanvragen om onderdak afkomstig van diensten en
particulieren.
Zo werden 1.730 binnenkomende doorverwijzingen naar onze centra geregistreerd :
-549 afkomstig van onze mobiele hulpteams ;
-318 afkomstig van verenigingen (daklozensector, centra voor gezinsplanning, medische
huizen, kinderrechtencommissaris, enz.) ;
-132 afkomstig van particulieren (persoonsbeschrijvingen) ;
-113 afkomstig van de politie ;
-153 afkomstig van de OCMW‟s ;
-120 afkomstig van de ziekenhuizen ;
-71 afkomstig van Fedasil ;
-23 afkomstig van de centra voor geestelijke gezondheidszorg.
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2.3. Het 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 veeleer chronisch zwervend bestaan leiden
(langdurig daklozen) en die niet in staat zijn om de collectieve leefregels te respecteren die
bijvoorbeeld 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 door 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.
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2.3.1. Het verblijf : bezoekerspercentages

De 5 verschillende sites met hun functionele capaciteit :
Brussel-Stad (hoofdzetel van Samusocial) : gezinnen, kwetsbare mannen/vrouwen :
Brussel-Stad – Koningsstraat : mannen/vrouwen en gezinnen :
Brussel-Stad – Cellebroersstraat : alleenstaande mannen :
Elsene – Troonstraat : alleenstaande mannen (tot 28 maart)
Ixelles –Borrensstraat : alleenstande mannen
TOTAAL :

110 plaatsen
350 plaatsen
350 plaatsen
150 plaatsen
50 plaatsen
--------------1.010 plaatsen

De 5 verschillende sites met hun functionele capaciteit :
Brussel-Stad (hoofdzetel van Samusocial) : gezinnen, kwetsbare mannen/vrouwen :
Brussel-Stad – Koningsstraat : mannen/vrouwen en gezinnen :
Brussel-Stad – Cellebroersstraat : alleenstaande mannen :
Elsene – Troonstraat : alleenstaande mannen (tot 28 maart)
Ixelles –Borrensstraat : alleenstande mannen

110 plaatsen
350 plaatsen
350 plaatsen
150 plaatsen
50 plaatsen

TOTAAL :

--------------1.010 plaatsen

De doorverwijzing naar één van de centra werd bepaald door het profiel en de situatie van de
personen die om verblijf verzoeken.
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 op de
hoofdzetel van Samusocial
Brussel Stad : hoofdzetel Samusocial – Vestje - (365d/jaar, 24u/24)
Deze winter waren in het permanent centrum van Samusocial 110 plaatsen
beschikbaar, in hoofdzaak voor gezinnen en voor de meest kwetsbare vrouwen en
mannen (110 erkende plaatsen buiten de winterperiode) van wie de toestand een
residentiële opvang de klok rond vereist.
Op de hoofdzetel van Samusocial is 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.).
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.
Brussel Stad – Koningsstraat (van 21 november 2013 tot 31 maart 2014)
Infrastructuur :
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 Tot 350 plaatsen voor alleenstaande vrouwen en alleenstaande mannen ;
 Een systeem van kamers ingericht voor 2 tot 12 personen + een slaapzaal van 90
bedden op de vierde verdieping ;
 21 toiletten, 17 douches ;
 Een keuken
 Twee refters ;
 5 kantoortjes voor sociale gesprekken ;
 1 medisch lokaal waar twee verpleegkundige raadplegingen tegelijk kunnen worden
gehouden ;
 Vestiaire – verdeling van propere kleding.
De 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 23u30 – ontbijt van 6u tot 8u.
 Psychosociale permanentie.
 Paramedische raadplegingen DvdW elke avond.
 Vertrek en sluiting om 8u ‟s morgens voor de mannen en om 9u voor de vrouwen.
We moeten ook vermelden dat we dank zij het dubbele aankomstuur en de inrichting van twee
refters het onthaal hebben kunnen compartimenteren en zo een rustiger kader konden
voorbehouden voor de meer kwetsbare mensen. Bovendien hadden deze mensen de hele
winter lang recht op een dagelijks overgedragen nachtverblijf (tot 200 plaatsen voorbehouden
zonder dat ze via de telefoon moesten reserveren).
Ook vermeldenswaard zijn ook de globaal positieve betrekkingen die zijn ontstaan met de
omwonenden van de wijk langs de Koningsstraat.
Er zijn meerdere vergaderingen georganiseerd met het Wijkcomité, de politie, de stadswachten,
de winkeliers.. In alle bussen zijn flyers rondgedeeld naar aanleiding van de opening van de
centra.
Brussel Stad – Cellebroersstraat (van 2 december 2013 tot 31 maart 2014)
Infrastructuur :








Tot 350 plaatsen voor mannen;
Een systeem van kamers ingericht voor 2 tot 17 personen ;
22 toiletten ;
Een refter ;
Drie kantoortjes voor sociale gesprekken;
Een medisch lokaal ;
Een vestiaire – verdeling van propere kleding.

De opvang :
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De deuren gaan open om 20u30 ;
Verdeling van warme maaltijden van 18u tot 00u00 – en ontbijt van 6u45 tot 8u ;
Psychosociale permanentie ;
Paramedische raadplegingen DvdW 3 tot 4 avonden per week ;
Vertrek en sluiting om 8u30 ‟s morgens.

Er werden contacten gelegd met de Burgemeester, de Voorzitter van het OCMW, de
Politiecommissaris, de teams van stadswachten en het buurtcomité waarmee we permanent
uitstekende betrekkingen hebben onderhouden. In alle bussen werden flyers rondgedeeld om
de omwonenden te informeren over de werking van het centrum
Elsene : Troonstraat (alleenstaande mannen van 30 januari 2013 tot 28 maart 2014)
Infrastructuur :








Tot 150 plaatsen voor mannen (tot 28 maart);
Een systeem van kamers ingericht voor 3 tot 12 personen ;
8 toiletten, 6 douches ;
Een refter ;
Drie kantoortjes voor sociale gesprekken;
Een medisch lokaal ;
Een vestiaire – verdeling van propere kleding.

De opvang :






De deuren gaan open om 20u ;
Verdeling van warme maaltijden van 20u tot 00u00 – en ontbijt van 6u45 tot 8u ;
Psychosociale permanentie ;
Paramedische raadplegingen DvdW 2 avonden per week ;
Vertrek en sluiting om 8u ‟s morgens.

Hierbij moet worden vermeld dat het centrum van de Troonstraat sinds 1 april 2014 51 gezinnen
opvangt die hun verblijf verlengd zagen tot eind juni zodat oplossingen kunnen worden gezocht
voor verdere oplossingen voor deze mensen.

Borrensstraat in Elsene (van 18 januari tot 18 maart 2013)
Infrastructuur :
 50 plaatsen voor alleenstaande mannen ;
 Eén enkele slaapzaal
 Toiletten
De opvang :
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De deuren gaan open om 20u ;
Verdeling van warme maaltijden van 20u tot 23u30 – en ontbijt van 6u tot 8u ;
Psychosociale permanentie ;
Vertrek en sluiting om 8u ‟s morgens ;

15

Het gebrek aan aangepaste plaatsen voor gezinnen
Tijdens de maand november raakte de afdeling gezinnen van het permanent centrum van
Samusocial al verzadigd nog vóór het Winterplan echt van start ging… Door de sluiting van het
kraakpand Gesù in St-Joost ten Node diende Samusocial bij hoogdringendheid te voorzien in
de opvang van 115 personen, waarvan 14 gezinnen met in totaal 63 kinderen.
Op 6 december zorgde het grote en aanhoudende aantal aanvragen van gezinnen zonder
oplossing om te wonen ervoor dat de hele capaciteit van het permanent centrum was
ingenomen. Bij gebrek aan voldoende middelen en om te voorkomen dat mensen op straat
zouden blijven, werd in overleg met het Coördinatiecomité van het gewestelijk Winterplan
beslist om ook gezinnen op te vangen in het wintercentrum van de Koningsstraat.
De geboden opvang in het wintercentrum bleef daarbij echter beperkt tot de nacht. Elke morgen
werden de gezinnen georiënteerd naar andere organisaties voor dagopvang (de sociale
restaurants Le Clos en La Rencontre).
Tijdens dit Winterplan verzorgde Samusocial elke avond de opvang voor soms wel 54
gezinnen, met een maximum van 197 personen (109 kinderen) en waarvan 92 personen (17
gezinnen) werd ondergebracht in het gewestelijk wintercentrum, gelet op de verzadiging van het
permanent centrum van Samusocial.
Samusocial betreurt evenwel dat het genoodzaakt was het gezinspubliek op te vangen in een
regime van 12u/24. Deze optie is niet aangewezen omdat ze vele negatieve aspecten in zich
draagt (geen kamer overdag voor kinderen die een namiddagslaapje moeten kunnen doen,
mobiliteitsproblemen voor het vervoer tussen het nachtcentrum en de dagcentra, de scholing
van de kinderen die in het gedrang komt, de gezinnen die overdag in de buurt van het
opvangcentrum rondhangen), die wij koste wat het kost willen vermijden voor gezinnen met
kinderen.
Gezinnen met kinderen moeten gebruik kunnen maken van een residentiële opvang, de klok
rond, in privé-kamers. Deze opvang-format kon uiteindelijk worden geboden in het
uitbreidingsproject voor opvang van gezinnen aansluitend bij de winterperiode in het centrum
van de Troonstraat.
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2.3.2. Het verblijf : bezoekerscijfers
Tussen 21 november en 31 maart verzorgde het globaal Winterplan :

101.573 (nacht-)verblijven
voor 4.039 verschillende personen.
Grafiek 2 : Aantal aangeboden overnachtingen en aantal
verschillende opgevangen personen
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 Dat betekent dat deze winter iedere nacht gemiddeld 781 personen werden
ondergebracht in de globale winteropvang.
Spreiding van de opvang per onderdeel van het Winterplan :

Grafiek 3 : Spreiding van de aangeboden overnachtingen per
onderdeel.
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Grafiek 4: Spreiding van de aangeboden overnachtingen per
doelgroep
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GR. 4 :
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 67,5% van de aangeboden overnachtingen betroffen alleenstaande mannen
 11,8% van de aangeboden overnachtingen betroffen alleenstaande vrouwen
 20,6% van de aangeboden overnachtingen betroffen gezinnen

Deze cijfers moeten worden beschouwd binnen het aantal dagen waarop het winterplan
geopend was, hetzij 121 dagen tussen 21 november 2013 en 31 maart 2014, dwz. 22
dagen minder dan tijdens het winterplan 2012-2013 (van 15 november tot 15 april) dat
verlengd werd wegens de aanhoudende koude.
In vergelijking met het winterplan van vorig jaar stellen we vast dat zowel minder verschillende
vrouwen als minder verschillende mannen zijn opgevangen. Het aantal personen in
gezinsverband is deze winter echter vergelijkbaar (552 deze winter tegenover 557 de vorige
winter 2012-2013) voor een onderzochte periode die 15% korter was.
Ook merken we een kleiner aantal verschillende mannen (3.085 tegenover 4.418 tijdens de
winter 2012-2013), dat eveneens kan worden verklaard aan de hand van het grote aantal
weigeringen per dag voor deze bevolkingsgroep vóór de opvangcapaciteit werd uitgebreid.
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Grafiek 5 : Gemiddeld dagelijks aantal aangeboden plaatsen en
weigeringen (per maand)
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Deze cijfers zijn slechts een dagelijks gemiddelde berekend over de hele maand. Tijdens de
maand januari zag Samusocial zich op bepaalde dagen genoodzaakt tussen 150 en 250
personen te weigeren bij gebrek aan plaats.
Dit grote aantal weigeringen – en dan vooral tijdens de maand januari – kan in grote mate
worden toegeschreven aan de grote vraag naar een nachtverblijf vanwege vrouwen en
gezinnen met kinderen, die een deel van de capaciteit hebben ingenomen die oorspronkelijk
bestemd was voor alleenstaande mannen in het Centrum van de Koningsstraat. Pas vanaf eind
januari kon het « nulweigeringsbeleid » worden toegepast als gevolg van de toegenomen
opvangcapaciteit door het openstellen van 250 bijkomende plaatsen.
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2.4. De mobiele hulpteams : de « maraudes »
De opdracht van de mobiele hulpteams bestaat erin mensen op straat tegemoet te treden die in
lichamelijke of sociale nood lijken te verkeren.
De mobiele teams van Samusocial bestrijken het hele grondgebied van het Brussels Gewest.
Het mobiele optreden heeft 4 specifieke doelstellingen:
- Ontmoeting : in contact treden, op de doelgroep « toestappen », wat tact en
professionalisme vereist in de toenadering tot de persoon.
- Diagnose : de medisch-mentale-sociale toestand van de te helpen persoon visueel
evalueren ;
- Eerste hulp verstrekken, indien dat noodzakelijk blijkt.
- Begeleiden en doorverwijzen.
Indien dat nodig is en als de persoon dat wenst, wordt deze begeleid naar ons centrum voor
noodopvang of naar enige andere instelling die is aangepast voor de problematiek van de
betrokkene (ziekenhuis, opvangtehuis, opvangcentrum voor minderjarigen, enz...).
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
zijn eigen mogelijkheden te gebruiken, en de betrokkene te begeleiden en door te
verwijzen indien deze dat wenst.
Om de dekking in tijd en ruimte te vergroten werd een bijkomend mobiel team ingezet
van 20u tot 6u 's morgens met het oog op een regelmatiger aanwezigheid bij de
geïsoleerde personen die het meest weigerachtig staan ten opzichte van een verblijf in
een opvangcentrum.
Elke avond waren 3 tot 4 mobiele hulpteams actief in de straten van ons Gewest, zowel op
straat zelf als in kraakpanden in functie van de doorgestuurde persoonsbeschrijvingen.
Hiermee wordt een ononderbroken sociale observatie gewaarborgd die de teams in contact
houdt met personen die niet langer vragende partij zijn en die hen alle vereiste materiële
hulp aanreikt die nodig is om alle weersomstandigheden aan te kunnen (dekens, warme kleren,
verzorging).
In totaal verrichtten de mobiele teams tijdens deze winterperiode 2.848 prestaties1 bij
3.417 ontmoetingen op straat.

1

Dit cijfer is lager dan dat voor de prestaties tijdens de winter 2012-2013. Dit verschil vindt zijn verklaring in het
feit dat prestaties waarbij een ‘band’ wordt gecreëerd, niet lange in cijfers worden uitgedrukt omdat ze zijn
verbonden aan het aantal ontmoetingen.
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Grafiek 6 : Prestaties van de mobiele teams tijdens de
winterperiode.
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Aantal ontmoetingen door de mobiele hulpteams : 3.417
Aantal personen doorverwezen door de maraude :
603 (noodgevallen met een prioritaire diagnose vanwege de teams)
waarvan
549 naar de opvangstructuren van Samusocial
54 naar andere structuren.
Het is niet altijd mogelijk om in te gaan op alle persoonsbeschrijvingen van de bevolking en dus
werden de persoonsbeschrijvingen gefilterd op hun pertinentie. Heel wat aangegeven
personen waren reeds bekend bij onze diensten, maar toch konden dank zij de oproepen van
particulieren heel wat nieuwe mensen in nood geïdentificeerd worden.
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2.5.

De psychosociale permanentie

Initiatieven voor sociale bijstand, opvolging en oriëntering 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 de 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.

Binnen de hele wintermaatregelen voerden 16 specifiek hiervoor aangestelde sociaal
assistenten en psychologen gemiddeld 130 gesprekken in het kader van een
psychosociale opvolging.
2.5.1. Uitgaande doorverwijzingen van opgevangen personen
Doorheen de hele winter hebben onze diensten 419 personen verder georiënteerd.
Dat zijn gemiddeld meer dan 3 doorverwijzingen door onze diensten per dag. Dit cijfer
bewijst de pertinentie en de noodzaak van de psychosociale begeleiding, vooral bij een
publiek dat een minder chronisch zwerversbestaan leidt en waaraan omiddellijke ondersteuning
kan worden verstrekt2.
Spreiding van de 419 uitgaande doorverwijzingen :
-105 naar het ziekenhuis
-103 naar een privéwoning
-61 terugkeer naar het land van herkomst
-58 terugkeer naar familie
-28 naar Fedasil
-21 naar een opvangtehuis
-7 naar een psychiatrische instelling
2

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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-5 naar een rust-en verzorgingstehuis
-2 naar een opvangdienst voor minderjarigen

Grafiek 8: Uitgaande doorverwijzingen.
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2.5.2. 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, ondersteuning van de teams, conflictbeheersing…)
en een versterking van de mobiele teams (2 tot 3 „maraudes‟ met een psycholoog per week).
Tussen 21 november 2013 en 31 maart 2014, verzorgde de psychologische cel de opvang
van 248 verschillende personen :
Spreiding van de opgevangen personen volgens
geslacht
Mannen
155
Vrouwen
93
Aard van de interventies door het psychologisch team :
Opgevolgde personen
Gesprekken
Gesprekken met psycholoog
tijdens de maraude
Begeleiding
Doorverwijzingen

248
851
323
34
20

In totaal voerden de psychologen 851 gesprekken met personen met een geestelijk lijden.
34 keer besloot de psychologische dienst de lijdende persoon fysiek te begeleiden bij de
te ondernemen stappen ; bij een OCMW, een ziekenhuis, een dienst voor geestelijke
gezondheidszorg, een medisch huis, een sociaal restaurant, een nieuwe opvangplek…
De psychologische dienst vervoegde drie avonden per week de mobiele teams en voerde 323
psychosociale gesprekken op straat. Hierbij moet worden opgemerkt dat het werk van de
mobiele teams moet worden onderscheiden van de dienstverlening waarop de personen een
beroep kunnen doen die in de instelling verblijven. Bij de psychologische maraudes stapt men
proactief op de meest gedesocialiseerde en geestelijk meest kwetsbare mensen toe. Door
deze complementaire aanpak kan ter plaatse onmiddellijk hulp geboden worden “op maat” aan
mensen die (vrijwel) geen vragen meer formuleren.
Een aantal ontmoetingen leidden tot een medisch/sociale/psychologische dagopvang in het
centrum van Samusocial.
Er is intensief samengewerkt met onze partners in de sector (Straatverpleegsters, Diogène, Le
Clos, La Rencontre, Transit, Nativitas, Dokters van de Wereld, straathoekwerkers, La Consigne,
de ondersteuningscel van Smes, het netwerk van psychiatrische ziekenhuizen in Brussel enz..)
wat leidde tot veelvuldige ontmoetingen met en tussen verschillende diensten uit de
associatieve wereld; informatievergaderingen, overleg, ontmoetingen met en over de betrokken
personen, … Gedurende de hele winter vonden meer dan 600 contacten en 14
vergaderingen plaats bij daklozenverenigingen, waaruit ons streven mag blijken om rond de
persoon in moeilijkheden een referentienetwerk uit te bouwen en verder te versterken.
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Aard van de vastgestelde geestelijke aandoeningen :

Grafiek 10 : Aard van de vastgestelde geestelijke aandoeningen
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*Deze grafiek beschrijft de evidente waarneming van bepaalde symptomen. Het gaat geenszins om een
gestandaardiseerde diagnose-analyse.
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Wij stellen vast dat de symptomen die het vaakst voorkomen bij de personen die door de
psychologen worden opgevolgd psychose, angst/depressie en verslavingen (alcohol en
drugs) zijn. Wij zien ook een sterke prevalentie van mensen met gedragsproblemen,
uiteenlopende stoornissen van cognitieve oorsprong en personen met een geestelijke handicap.
Wij herinneren eraan dat deze pathologische kenmerken niet noodzakelijk exclusief
voorkomen bij eenzelfde individu. In tegendeel, wij stellen zeer vaak vast dat eenzelfde
persoon meerdere van deze aandoeningen tegelijk vertoont – het zijn uiteraard
aandoeningen die verbonden zijn aan en bijzonder precaire context. Deze opeenhoping van
problemen maakt de zaken er niet eenvoudiger op voor de doorverwijzing, aangezien de
betrokkenen niet beantwoorden aan de criteria van de beschikbare hulpdiensten. Toch zorgen
een aantal vernieuwende oplossingen (het « Housing First » project) en de zeldzame
soepelheid van enkele tweedelijnsdiensten (bijvoorbeeld bepaalde opvangtehuizen) ervoor dat
soms een efficiënt en duurzaam antwoord mogelijk is.
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Spreiding van de doorverwijzingen verricht door de psychologische dienst :

Grafiek 11 : Doorverwijzingen door de psychologische cel
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20 personen zijn deze winter doorverwezen door de psychologische cel. Dit aantal moet
worden gezien in een bredere werkingscontext van een netwerkdynamiek. Het gaat
immers niet enkel over de mensen die tijdens de winterperiode zijn doorverwezen door onze
psychologen. Ook andere medewerkers konden oplossingen vinden bij diensten waarmee de
psychologen hebben samengewerkt. Maar ook voor wie niet onmiddellijk een oplossing weg
van de straat mogelijk was, kon ons werk de eerste stabiliserende grondslagen leggen om na
de winter – met continue opvolging van onze teams - mogelijkheden te voorzien. Het
begeleidingswerk is een lang proces…
Deze doorverwijzingen zijn het resultaat van continue en intensieve 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, de verzadiging van het netwerk van de geestelijke gezondheidszorg, de
vermindering van de hospitalisatieduur, enz. De grote verscheidenheid van de daklozengroep,
de complexiteit van de administratieve toestanden en het gecumuleerd optreden van geestelijke
en medische aandoeningen bemoeilijken en vertragen verder iedere poging tot doorverwijzing
naar een meer aangepaste leefomgeving.
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2.6.

Medische en paramedische raadplegingen

Sinds de oprichting van Samusocial verzorgen de artsen van Dokters van de Wereld (DvdW) 2
tot 3 avonden in de week geneeskundige raadplegingen in het Permanent Centrum van
Samusocial.
Deze winter werden die consultaties aangevuld met verpleegkundige raadplegingen die 4
avonden per week georganiseerd werden in de centra van de Koningsstraat, de
Cellebroersstraat en de Troonstraat
.
»
»

4 raadplegingen per week (Troon 1 raadpleging per week)
Meer dan 120 actieve vrijwilligers : artsen, tandartsen, verpleegkundigen,
onthaalmedewerkers, onderzoekers,
begeleiders, personeelsleden voor
de
gegevensinvoer, coördinatoren, apotheker
4288 raadplegingen („s avonds)
1363 patiënten : 220 Vrouwen en 1143 Mannen
80 begeleidingen (overdag)

»
»
»

Werking DvdW – Winter 2013-2014 :
Aantal raadplegingen :
4.288
Aantal patiënten :
1.363
Grafiek 12 : Aantal raadplegingen per patiënt
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Grafiek 13 : Spreiding diagnoses per stelsel (raadplegingen
Dokters van de Wereld)
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Urologisch; [VALEUR]

Endocrinologie/
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Spijsvertering;
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Hart- en vaatziekten;
4%
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[VALEUR]

Spier- en
beendergestel;
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Neurologisch;
[VALEUR]

Ademhaling;
[VALEUR]

Psychologisch;
[VALEUR]

57 gevallen van griep - 2 HIV-patiënten - 51 raadplegingen voor insuline-afhankelijke

Uit de balans die DvdW opmaakten van hun winterwerking blijkt het volgende :
 52,4 van de bevraagde personen is zelf van oordeel dat ze in slechte gezondheid
verkeren.
 35% van hen heeft geen geneeskundige dekking.
 26,6% heeft een vaste huisarts (tegenover 94,5% voor de totale bevolking).

Aanvullend bij de activiteit van Dokters van de Wereld verstrekken onze eigen paramedische
teams (verpleeg- en zorgkundigen) dagelijks zorgen in de opvangstructuren, maar ook tijdens
het optreden van onze mobiele hulpteams. Dit levert een dagelijks gemiddelde op van 35 tot
40 verpleegkundige prestaties door onze eigen teams (raadplegingen dag/nacht).
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2.7.

De vele samenwerkingen

Naast onze dagelijkse samenwerking met de sociale restaurants, de medische huizen, Dokters
van de Wereld, Straatverpleegsters, de opvangtehuizen, en alle verenigingen van de sociale en
gezondheidssector werkt Samusocial ook samen met andere eerstelijnsactoren, zoals de
Gemeenten, de OCMW's, de stads- en gemeenschapswachten en alle urgentiediensten :
de Politie, de Ziekenhuizen, de dienst 100. Dit zijn stuk voor stuk instanties die doorheen hun
opdracht rechtstreeks geconfronteerd worden met de daklozenproblematiek. Dit jaar konden
wij ook rekenen op de operationele steun van privé-actoren voor personeel en gebouwen.

2.7.1. De gemeenten
Als openbaar beheerder van het grondgebied dat zij bestuurt is de gemeente een
eerstelijnspartner bij de opvang van de grote uitsluiting.
Als sinds de oprichting van Samusocial is de samenwerking met de overheid van de Stad
Brussel uitstekend, wat onze dagelijkse werking aanzienlijk vergemakkelijkt.
De gemeente Sint-Gillis gaf – onder meer door verdere samenwerking met haar
straathoekwerkers - blijk van haar intentie tot pro-actieve samenwerking met onze teams.
Bij de gemeente Elsene vergemakkelijkten meerdere diensten (dienst bevolking, dienst
vreemdelingen, wijkagent) eveneens het begeleidingswerk van ons sociaal team met de
mensen die zijn opgevangen in het centrum van de Troonstraat.
En ook andere gemeenten (Molenbeek, Sint-Joost, Anderlecht…) werken op dagelijkse basis
samen met onze diensten.

2.7.2. 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.).
Voor de begeleiding en de sociale opvolging van de daklozen werken onze teams dagelijks
samen met de CDSD (Cel voor Dringende Dienstverlening van het OCMW), een specifieke
cel die werkt met slachtoffers van de grote uitsluiting.
Onze sociale dienst staat permanent in contact met de referenten van de CDSD die in elke
lokale antenne van het OCMW van Brussel-Stad aanwezig zijn. Deze samenwerking is
essentieel voor de herinschakeling door het herwinnen van rechten (referentie-adres,
leefloon, dringende maatschappelijke bijstand, transitwoningen...).
Daarnaast stelde het OCMW van Brussel en van Sint-Gillis ook personeel ter beschikking voor
de reiniging van de onmiddellijke omgeving van de centra aan de Koningsstraat en de
Cellebroersstraat.
Ten slotte werden op een veeleer structureel niveau werknemers onder contract « artikel 60 »
ter beschikking gesteld door 10 OCMW‟s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die worden
ingezet voor verschillende functies (chauffeurs, schoonmakers, koks, nachtwakers).
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2.7.3. 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 of psychiatrische
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. Er
worden regelmatig overlegvergaderingen georganiseerd tussen het sociaal team van
Samusocial, de dienst psychiatrische urgentie en de sociale dienst van het SintPietersziekenhuis.

2.7.4. 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 terechtkunnen om te wonen : 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 (doorverwijzing naar onze opvangcentra, uitwisseling van informatie over mensen
in het kader van de Nixon-procedure, enz.).

2.7.5. Stads- en Gemeenschapswachten
Om zich te verzekeren van een juiste aanpak bij de werknemers die in contact komen met een
zwervend publiek verstrekte Samusocial meerdere informatie- en overlegssessies aan de
Stadswachten van de Stad Brussel. Zij 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 en zo ieder gedrag te voorkomen dat hinder kan veroorzaken.
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Daarnaast nemen de stadswachten van Brussel-Stad het hele jaar door contact op met onze
diensten die sterk psychosociaal geladen situaties van hen overnemen wanneer dat vereist is.
2.7.6. De dagdiensten
Iedere dag werkt Samusocial samen met de sociale restaurants (Le Clos, La Rencontre, Chez
Nous, Restos du Coeur enz.), de diensten van straathoekwerkers (Diogène, Straatverplegers),
de opvangdiensten (La Fontaine, Jamais Sans Toit) waar het 's nachts door onze teams
opgevangen publiek gedurende de dag 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.

2.7.7. De privé-instellingen
Samusocial kon deze winter ook rekenen op de steun van particulieren en privé-instellingen.
Met als grootste bijdragen :
-Belgacom dat bij hoogdringendheid een gebouw (in de Borrensstraat in Elsene) ter beschikking
heeft gesteld van Samusocial zodat we konden voldoen aan de vele vragen om onderdak
tijdens de koudegolf. Ook werd bij het personeel van Belgacom een inzameling van dekens
georganiseerd.
-Recticel schonk meer dan 100 bedden en matrassen om de verblijfscentra in te richten.
-Axa en Belfius organiseerden inzamelingen van dekens en kleren bij hun personeel en
schonken kantoormeubilair om de verschillende wintercentra uit te rusten.
-de Brussels Hotels Association (BHA) mobiliseerde de Brusselse hotels om beddengoed te
schenken.
-De Lion‟s Club vaardigde vrijwilligers af voor de bevoorrading en de verdeling van kleding en
het beheer van de vestiairedienst van het Centrum in de Koningsstraat.
-talloze particulieren en bedrijven hebben ons gesteund met giften en kleding, dekens, voedsel
en meer.
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2.8. Samengevat voor punt 2. De werking van de wintermaatregelen :


Eén centrale coördinatie die essentieel is.



De telefoonpermanentie : gemiddeld 587 oproepen per dag.

 De overnachtingen : in totaal 101.573 overnachtingen voor 4.039 verschillende
personen op 5 sites met een opvangcapaciteit tot 1.010 plaatsen per dag.
 De mobiele hulpteams : 3.417 ontmoetingen, 2.848 prestaties op straat en 603
doorverwijzingen door de maraude, waarvan 549 naar Samusocial.


De psychosociale permanentie : gemiddeld 130 gesprekken per dag.

 De doorverwijzingen : 419 personen werden begeleid van de straat gehaald met
gemiddeld 4 doorverwijzingen per dag.
 4.288 medische en paramedische raadplegingen in onze centra door Dokters van
de Wereld en gemiddeld 35 tot 40 verpleegkundige prestaties per dag door onze teams
(raadplegingen de klok rond) in onze opvangcentra en in de straten van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest door onze mobiele hulpteams.


De vele samenwerkingsverbanden.
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3. VASTSTELLINGEN OVER HET OPGEVANGEN PUBLIEK
De vaststellingen in dit hoofdstuk steunen op de cijfers voor de werking van de totale
wintermaatregelen (permanente structuur, Winterplan van het Brussels Gewest, Federaal
Humanitair Plan) georganiseerd tussen 21 november 2013 en 31 maart 2014.
3.1. Categorieën van opgevangen personen

4.039 personen werden deze winter opgevangen, hetzij :
3.085 alleenstaande mannen

= 79,75 % van de opgevangen groep

402 alleenstaande vrouwen

= 9,9 % van de opgevangen groep

552 personen in gezinsverband van wie 309 kinderen = 13.67 % van de opgevangen
groep

Grafiek 14: Spreiding van het opgevangen publiek per categorie
Gezinnen; [VALEUR];
[POURCENTAGE]

Vrouwen; [VALEUR];
[POURCENTAGE]
Hommes
Femmes
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3.2. Leeftijdspiramide

Grafiek 15: Leeftijdspiramide
95: 99
80: 84
75: 79
70: 74
65: 69
60: 64
55: 59
50: 54
45: 49
40: 44
35: 39
30: 34
25: 29
20: 24
15: 19
10: 14
5: 9
0: 4

-0,04

-0,02

0: 4 5: 9

10:
14

0
15:
19

0,02
20:
24

25:
29

0,04
30:
34

35:
39

0,06
40:
44

0,08
45:
49

50:
54

0,1
55:
59

60:
64

0,12
65:
69

70:
74

0,14
75:
79

0,16
80:
84

95:
99

Femmes (Fédéral)
Hommes (Fédéral)
Femme (Région)

1,02% 5,89% 8,99%10,57%7,82% 6,34% 5,03% 3,42% 2,03% 2,08% 0,47% 0,30% 0,05% 0,05% 0,00%
-1,31%-0,89%-0,74%-0,64%-1,46%-1,93%-2,03%-1,83%-1,39%-1,88%-1,26%-0,72%-0,59%-0,20%-0,15%-0,10%-0,02%

Hommes (Région) 1,81% 1,26% 0,79% 0,79% 2,01% 3,22% 4,36% 3,12% 3,32% 2,90% 1,73% 1,31% 1,71% 0,35% 0,07% 0,02%

GR. 15 :
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We stellen vast dat ruim de helft (53%) van de opgevangen personen bestaat uit
alleenstaande mannen tussen 20 en 39 jaar oud.
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3.3.

Nationaliteiten

Grafiek 16: Nationaliteiten
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Grafiek 17 : Nationaliteiten (specifiek voor de EU)
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Wij stellen vast dat 59% van de niet-Belgische Europese burgers afkomstig zijn uit OostEuropa. Zij maken 14,2% uit van alle personen die tijdens het winterplan zijn opgevangen.
Hierbij moet worden opgemerkt dat deze cijfers niet slaan op burgers van landen buitende
Europese Unie zoals Oekraïne, Georgië, Albanië enz.

3.4.

Vastgestelde oorzaken van de breuk met de maatschappij
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Grafiek 18: Vastgestelde oorzaken van de breuk met de
maatschappij (niet excl.).
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Mensenhandel
Rouw
Einde opvang uitzetting rusthuis
Bij de elementen die de betrokkene bij de eerste vraag om hulp bij Samusocial aanwijst als
reden van de breuk met de maatschappij, vinden we in sterke mate gezondheidsproblemen
(25,2%), psychologische en psychiatrische problemen (19%), administratieve problemen
(19,8%) en verslaving terug (alcoholisme, drugs).
Hierbij moet worden opgemerkt dat gezondheidsproblemen tot de meest problematische
redenen van een dergelijke breuk behoren, omdat de betrokkenen vaak moeilijk kunnen
worden doorverwezen : de persoon in kwestie is niet ziek genoeg om opgenomen te worden
in het ziekenhuis, maar te sterk afhankelijk om aanvaard te worden in een tweedelijnsdienst van
een opvangtehuis. Binnen de populatie alleenstaande mannen maakt deze groep een steeds
groter deel uit van het publiek dat prioritair toegang krijgt tot onze verblijfscentra. Deze
toenemende bezetting door zieke personen stelt problemen omdat ze onze
opvangcapaciteit beperkt voor andere personen die in de eerste plaats in sociale nood
verkeren en dus behoefte hebben aan intense ondersteuning om zo snel mogelijk de
straat te verlaten.
Het is belangrijk te vermelden dat er doorgaans uiteraard meerdere oorzaken zijn van een
breuk.
De ervaring van iedere dag leert ons dat het door een combinatie van factoren is dat de
betrokkene steeds verder wegzakt in het daklozenbestaan. Bij gebrek aan een aangepast
antwoord op deze problemen vervalt het individu in een chronisch zwerversbestaan.
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 deze 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.
3.5.

Bronnen van inkomsten
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Grafiek 19: Bronnen van inkomsten.
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Hieruit onthouden we :
-dat vrijwel 53% van de opgevangen personen geen aangegeven inkomen genieten.
-dat vrijwel 21% van hen een Leefloon krijgt.
-dat vrijwel 5% van hen begunstigde is van een werkloosheidsuitkering.
-dat meer dan 3% van hen een uitkering van het ziekenfonds krijgt.
-dat meer dan 1% een loon trekt.
-dat meer dan 1% begunstigde is van een pensioen of een Inkomensgarantie voor Ouderen.
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3.6.

Administratief statuut

Grafiek 20 : Administratief statuut
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De vaststelling :
57,9% van de opgevangen personen beschikt over Belgische of Europese documenten.
33.8% van de opgevangen personen beschikt over identiteitsstukken van buiten de
Europese Unie.
3.7.

Frequentie van het opgevangen publiek

Verblijfsduur en –frequentie van de opgevangen personen
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Grafiek 21: Verblijfsduur (per schijf van 10 nachten) en gemiddelde
verhouding van het aantal overnachtingen binnen het totaal aantal
geboden nachtverblijven tijdens de winter
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Deze grafiek maakt een aantal trends duidelijk :
-56% van het publiek dat deze winter werd opgevangen, hetzij 2.263 personen, verbleef
slechts tussen één en tien nachten bij Samusocial. Deze groep heeft een aandeel van
11,67% in de nachtverblijven die deze winter zijn verstrekt.  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.
Hierbij moet worden opgemerkt dat dit publiek meer dan de helft uitmaakt van de mensen
die door de wintermaatregelen worden opgevangen. Het gaat gemiddeld om 87 mensen
per dag die in onze centra worden ondergebracht.
Deze 2.263 mensen hebben ongeveer dezelfde weerslag in aantal nachtverblijven (11,6% van
het totaal aantal overnachtingen) als de 98 personen die deze winter tussen 91 en 100 nachten
door Samusocial zijn opgevangen (10,6%).

-74% van het opgevangen publiek, hetzij 2.989 personen, verblijft minder dan 31 nachten
doorheen het hele winterplan. De opvang van deze groep neemt 25% in beslag van alle
nachtverblijven deze winter.
 Vrijwel 3 van de 4 personen die tijdens de winter worden ondergebracht, verbleven
minder dan 31 nachten in de winterstructuren van Samusocial.
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- 452 personen (11,2% van het opgevangen publiek) verbleven meer dan 70 nachten
doorheen dezelfde winterperiode. Het verblijf van dit publiek omvat zo goed als de helft
(44%) van alle nachtverblijven die we tijdens de winter konden bieden.
452 personen verbleven minstens één nacht op twee in onze centra.
Ook al maken zij slechts 11,2% uit van het totaal aantal mensen dat gedurende de
winterperiode is opgevangen, toch gaat het om gemiddeld 328 ondergebrachte personen
per dag in onze centra.

Hieruit leiden wij af:
Een kleine en regelmatige kern van 450 personen - 11% van het opgevangen publiek –
absorbeert zo goed als de helft van de geboden opvang, terwijl 3/4 van de
ondergebrachte mensen slechts 15% uitmaken van het totale verblijf dat deze winter is
geboden.

Grafiek 22: Opgevangen publiek en tijd doorgebracht op straat
(analyse over de periode 15/11/12 tot 31/03/14)

Reeds gekende
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niet-winterperiode
2013 ;
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(winter13-14);
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Personen uitsluitend
ondergebracht
tijdens de winters
12-13 en 13-14
490; 12%
Personen
ondergebracht sinds
de winter 12-13
(regelmatig
nachtverblijf);
367; 9%

Het verhoudingsgewijs grote aantal « nieuwe personen » mag niet louter worden gelijkgesteld
met een aanzuigeffect. Uit de analyse van deze gegevens voor de periode tussen de twee
winters blijkt immers dat deze categorie altijd sterk vertegenwoordigd is, ook als het aantal
plaatsen sterk beperkt is.
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23 : Spreiding van het publiek tussen de twee winters in
2013
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Toename van het chronisch zwervend publiek …
Wij stellen vast dat 857 opgevangen personen die ook al vorige winter aanwezig waren in
onze opvangcentra deze winter zijn teruggekomen. Logischerwijs kunnen wij ervan uitgaan
dat deze mensen een chronisch zwervend bestaan leiden.
367 van hen werden ook opgevangen in onze centra tussen de beide winterplannen in. 490
andere personen hebben niet één keer bij ons overnacht in die tussenperiode. Dit vindt
zijn verklaring in het drastisch tekort aan structurele plaatsen, hetzij 110 beschikbare plaatsen
buiten de winterperiode voor alle doelgroepen samen (gezinnen, vrouwen en mannen). Dit
publiek vereist evenwel permanente aandacht, het hele jaar door (onderdak en
psychosociale begeleiding).

… maar ook zeer veel acute noodgevallen.
2.801 personen zijn voor het eerst opgevangen bij Samusocial en zijn slechts sinds deze
winter bekend bij onze diensten.
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Grafiek 24: Turn over
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Wij stellen vast :
-Gemiddeld 18 % van de opgevangen vrouwen zijn nieuwe mensen voor de periode januarimaart 2014 , tegenover 30% voor de periode juni 2013- oktober 2013.
-24 % van de opgevangen mannen zijn nieuwe mensen voor de periode januari-maart 2014
tegenover vrijwel 39% voor de periode juni – oktober 2013.
 de natuurlijke vernieuwingsgraad van de doelgroep is dus groter buiten de winterperiode. Dit
kan onder meer worden verklaard aan de hand van de vaststelling dat buiten de winter de
opvangcapaciteit kleiner is en dat prioriteit wordt verleend aan nieuwe mensen.
-tijdens de winterperiode bevestigt het kleine aantal uitgaande mannen het feit dat het
winterplan een meer continue ondersteuning van het aantal plaatsen mogelijk maakt.
Daarentegen stellen we vast dat het aantal uitgaande vrouwen tussen de winter en de nietwinterperiode stabiel is. Tot nog toe slaagt Samusocial er immers in om ieder jaar opnieuw een
niet-weigeringsbeleid aan te houden voor permanent opgevangen vrouwen.

3.8.

360 mensen in een extreem kwetsbare toestand

Op het einde van de winter hebben onze teams samen met andere organisaties uit de sector
360 mensen geïdentificeerd als extreem kwetsbaar. Dit aantal is veel groter dan de
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maximumcapaciteit van de noodopvang in Brussel, die beperkt is tot 158 plaatsen (110 plaatsen bij
Samusocial, 48 plaatsen bij Pierre d‟Angle).
Bij deze 360 personen vinden we:
-

-

Gezinnen met kinderen die behoefte hebben aan onderdak en aan een begeleidingskader ;
Vrouwen in soms extreem zware situaties (psychiatrische en lichamelijke pathologieën,
zwangere vrouwen, drugsverslaafden, jonge meisjes op de vlucht, bejaarden…) die in
grotere mate zijn blootgesteld aan agressie, diefstal en verkrachting;
Kwetsbare, zieke en bejaarde mannen met vaak zware psychiatrische problemen (syndroom
van Korsakoff, schizofrenie, seniliteit) en die in onmiddellijk gevaar verkeren als ze een nacht
op straat moeten doorbrengen.
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3.9.



Samengevat – Vaststellingen voor het opgevangen publiek :

4.039 opgevangen personen, van wie :
3.085 alleenstaande mannen = 79,8 % van het opgevangen publiek
552 personen in gezinnen, van wie 309 kinderen = 13,67 % van het
opgevangen publiek
402 alleenstaande vrouwen = 9,9 % van het opgevangen publiek


53% van het opgevangen publiek bestaat uit alleenstaande mannen van 20 tot 39
jaar oud.


Gezondheidsproblemen behoren tot de meest problematische oorzaken van de
breuk omdat hieraan vaak moeilijkheden verbonden zijn voor de doorverwijzing
 de opvangcapaciteit wordt in steeds grotere mate ingenomen door zieke
mensen, wat de mogelijkheden beperkt voor de opvang van andere personen met
een problematiek die in de eerste plaats sociaal is en voor wie een aangehouden
ondersteuning een snelle uitweg van de straat betekent.


57,9% van de opgevangen personen beschikt over Belgische of Europese
papieren.



56% van het opgevangen publiek benut minstens 10 nachtverblijven over de hele
winterperiode, waarbij de opvang van deze doelgroep 11,67% uitmaakt van de
geboden overnachtingen
--> Meer dan de helft van het opgevangen publiek verkeert in een acute
noodsituatie en behoeft geen langdurige opvang.
11,2% van het opgevangen publiek (489 personen) bracht minstens 1 nacht op 2
door in een wintercentrum en maakte hiermee gebruik van 46% van de geboden
overnachtingen.



Een kleine regelmatige kern van 450 personen - 11% van het opgevangen publiek
– absorbeert zo goed als de helft van de geboden nachtverblijven, terwijl 3/4 van
de opgevangen mensen slechts 25% van de totale geboden nachtverblijven
gebruikten tijdens deze winter.



360 mensen verkeren in een toestand van extreme kwetsbaarheid. Eén nacht op
straat brengt hen in onmiddellijk gevaar.
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4. VASTSTELLING : DE VRAAG GROEIT
4.1. Algemene toename van de daklozenpopulatie op straat
Wij stellen al meerdere jaren een algemene toename vast van de daklozenpopulatie in
de Hoofdstad.
De cijfers van het OCMW van Brussel over de « jaarlijkse evolutie van het aantal daklozen
per steuntype en per adres » bevestigen deze trend met een aantal dat stijgt van 1.945
(waarvan 387 in opvangtehuizen) in 2010 naar 2.326 (waarvan 298 in opvangtehuizen) in
2013. Dat is een toename met 19,5% op slechts drie jaar tijd.
Evolutie van de daklozenpopulatie geholpen door het OCMW van Brussel :

Aantal daklozen Opvangtehuis Referentieadres
OCMW

Totaal

Totaal

Transitwoning
Leeft op Algemeen
zonder
financiële straat
totaal
steun
Totaal

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

Een belangrijke precisering : deze cijfers geven een indicatie die ver onder de realiteit van de
daklozen in het Brussels Gewest ligt : ze omvatten niet de personen die worden
opgevolgd door de OCMW's van de 18 andere Brusselse gemeenten en houden geen
rekening met het publiek dat nooit voor hulp bij de OCMW's aanklopt (talloze toestanden
gekend en vastgesteld door onze mobiele teams).
4.2.

Toename van een chronisch zwervend vrouwelijk publiek

Ook al nam het aantal verschillende vrouwen dat tijdens dit winterplan werd opgevangen niet
toe ten opzichte van vorige edities, toch stellen onze teams vast dat het aantal dagelijkse
aanvragen van jaar tot jaar blijft groeien. Deze winter verzorgden wij de opvang tot 110
vrouwen per avond tegenover 70 vrouwen per avond tijdens de winter 2010-2011.
Deze cijfers bevestigen een vaststelling die onze teams al jaren doen : het aantal chronisch
zwervende vrouwen neemt constant toe. De turnover is immers kleiner voor deze doelgroep
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die de tendens heeft langer in onze opvangcentra te verblijven en die een permanent
georganiseerde opvang vereist3.
4.3

Toename van het aantal gezinnen op straat

Het ondergebrachte gezinspubliek neemt eveneens toe. Het verdubbelde vrijwel tussen de
winter 2009-2010 en de winter van dit jaar van 291 tot 552 opgevangen personen…

Grafiek 25 : Evolutie van het aantal personen dat deel uitmaakt
van een gezin
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GR. 25 :

Winter 2009-2010
Winter 2010-2011
Winter 2011-2012
Winter 2012-2013
Winter 2013-2014

Net zoals vorige winter nemen de gezinnen een aanzienlijk deel van de winteropvang in beslag
(één persoon op 7 verblijft in gezinsverband). Het departement gezinnen was bovendien snel
verzadigd door de vele aanvragen om opvang, onder meer voor 14 gezinnen die tot de sluiting
van het Gesù-klooster in dat kraakpand verbleven.
Samusocial verzorgde zo op sommige avonden de opvang van 56 gezinnen, met een maximum
van 197 personen (109 kinderen) van wie 92 personen (17 gezinnen) werden ondergebracht in
het gewestelijk wintercentrum gelet op de verzadiging van het permanent centrum van
Samusocial.
Bij gebrek aan voldoende middelen en om geen enkel kind op straat te laten, werd in overleg
met het Coördinatiecomité voor het gewestelijk winterplan immers beslist een deel van het
gezinspubliek op te vangen in het wintercentrum van de Koningsstraat.
De tenlasteneming in het wintercentrum was evenwel beperkt tot een nachtopvang. De
gezinnen werden daarom iedere ochtend verwezen naar andere verenigingen die instaan voor
dagopvang (de sociale restaurants Le Clos en La Rencontre).
3

Het toenemend aantal chronisch zwervende vrouwen verantwoordt onze vraag naar een absoluut noodzakelijke
verhoging van het aantal structurele plaatsen en middelen om een begeleiding ten gronde te kunnen organiseren
van chronisch zwervende mensen (cfr. punt 5. « Oproepen en aanbevelingen »)

49

4.3.

Toename van het aantal Europese burgers uit Oost-Europa op straat.

Wij stellen eveneens 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.
4.4.

Toename van het aantal mensen zonder papieren op straat.

Iedere dag opnieuw stellen wij vast dat het aantal mensen zonder papieren dat door de straten
van Brussel zwerft toeneemt. Een groot aantal van deze mensen staat los van enige sociaal
netwerk dat hun woonsituatie zou kunnen opvangen. Onze teams staan vaak machteloos bij het
gebrek aan mogelijkheden om begeleiding te organiseren aangezien maatschappelijke
ondersteuning voor deze doelgroep vaak beperkt is tot dringende medische hulp.
4.5.

Toename van het aantal kwetsbare mensen

Onze teams identificeerden 360 mensen die als extreem kwetsbaar kunnen worden
gekenmerkt. Dit is een groep mensen voor wie een nacht op straat onmiddellijk gevaar
inhoudt.
Bij deze 360 personen vinden we :
-gezinnen met kinderen,
-vrouwen in soms extreem moeilijke situaties (psychiatrische en lichamelijke pathologieën,
zwangere vrouwen, drugsverslaafden, jonge meisjes op de vlucht, bejaarden…) die in grotere
mate zijn blootgesteld aan agressie,
-kwetsbare, zieke en bejaarde mannen met vaak 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 weigeren als ze vragen
om onderdak of moeten we kwetsbare en zieke mannen op straat laten als duidelijk is dat ze
dringend opvang nodig hebben ?
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5. OPROEPEN EN AANBEVELINGEN
5.1. Een toename van het aantal structurele opvangplaatsen

Samusocial vraagt al jaren om te kunnen werken binnen de context van een structureel
welzijnsbeleid zodat de begeleiding van de daklozen volledig kan worden afgerond.
De grote uitsluiting blijft toenemen in de hoofdstad terwijl de voorbije tien jaar het aantal
structurele bedden – dat het hele jaar beschikbaar is – in de noodopvang ongewijzigd bleef.
Wij ondergaan een algemene aangroei van de dakloze bevolking en een toename van de
dagelijkse vragen om opvang, en dan meer bepaald vanwege gezinnen en alleenstaande
vrouwen.
Het aantal structurele plaatsen voor sociale noodopvang en de daarbij horende begeleiding
moeten absoluut toenemen om te voorkomen dat onmogelijke keuzes moeten worden
gemaakt tussen lichamelijk verzwakte mensen, vrouwen alleen en acute noodsituaties.
Uit de verhoging van de middelen die jaarlijks aan het Winterplan worden toegekend, blijkt
nochtans op contrasterende wijze de omvang van de daklozenproblematiek en hoe
noodzakelijk de toename van de structurele noodopvangcapaciteit is, die de voorbije tien
jaar uiteindelijk ongewijzigd is gebleven.

Evolutie van het daggemiddelde van de plaatsen gefinancierd sinds
2009: vergelijking winter - niet-winter
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110 opvangplaatsen en… 360 mensen in een extreem kwetsbare toestand
Samusocial heeft 360 personen geïdentificeerd als bijzonder kwetsbaar, die in aantal de permanente
noodopvangcapaciteit in Brussel vandaag ver overschrijden.
De nood aan een prioritaire opvang voor acute noodsituaties
Omdat de capaciteit wordt ingenomen door kwetsbare mensen verminderen de opvangmogelijkheden voor acute noodsituaties (uitzetting uit de woning, brand, partnergeweld, …), waarin
een doorgedreven begeleiding de mensen op korte termijn van de straat af zou helpen. Op het
moment waarop we niet langer beschikken over de middelen om noodopvang te verzorgen voor deze
mensen, dragen we bij tot een verdere toename van het aantal chronisch zwervende mensen,
waardoor ook de behoefte aan plaatsen voor de volgende winter vergroot... Een vicieuze cirkel …
Als Samusocial een urgentiedienst met een permanente werking wil blijven, dan moet het een buffer
van minstens 20 plaatsen kunnen waarborgen voor acute noodsituaties.

De erkende permanente opvangcapaciteit bedraagt 110 plaatsen,

er ontbreken dus meer dan 250 structurele plaatsen bij Samusocial om de noodopvang van
daklozen in Brussel goed te kunnen organiseren.

Het is essentieel dat de capaciteit voor dringende sociale opvang bij Samusocial verhoogd
wordt:
- om een aangehouden begeleiding ten gronde uit te bouwen binnen de permanentie tot de
betrokkenen van de straat weg zijn, en dit zowel in de zomer als in de winter.
- om de evolutie naar een « chronisch daklozenbestaan » in Brussel in te dijken en de constante
toename van de behoeften elke winter opnieuw te beperken.

5.2. Realisme in het besluit en de overeenkomst
Om een nauwkeurige kalender te kunnen naleven, moeten de verschillende actoren die
gemandateerd zijn voor het beheer van het Winterplan geïnformeerd worden over de
regels verbonden aan de interventie in een besluit en een overeenkomst die tijdig worden
ondertekend en op grond waarvan de voorbereiding optimaal kan geschieden voor wat betreft
de gebouwen, de logistiek, de communicatie, de aanwerving van personeel, de opleiding, de
samenwerkingen enz.
Anderzijds vraagt Samusocial ook een besluit en een overeenkomst :
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-die rekening houden met de reële behoeften en voorzien in een realistische initiële
financiering.
-die voorzien in de toewijzing van een bijkomend mobiel hulpteam (instrument ingepast in de
wintermaatregelen).

5.3. Een onmisbaar gecentraliseerd operationeel beheer
Wij hebben vastgesteld dat gezien de verscheidenheid van de diensten waarin de
wintermaatregelen voorzien en de versnippering van het verblijf over meerdere infrastructuren,
een centrale coördinatie essentieel is om voor elk centrum de hele winter lang de
noodzakelijke aanpassingen te kunnen doorvoeren.
Deze realiteit staat haaks op de vraag van de Kabinetten van het Brussels Gewest om geen
werknemers uit de permanente personeelsformatie in te zetten voor 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.

5.4. Onvoorwaardelijk en kosteloos
Het onvoorwaardelijk karakter moet gewaarborgd zijn voor de wintermaatregelen. In
periodes van winterkoude hoeft men niet te vragen naar de administratieve situatie van de
aanvrager. Het voorbijgaan aan voorwaarden moet het fundamenteel beginsel blijven van
humanitaire noodhulp. Anderzijds stelt het nagaan van het administratief statuut van de persoon
praktische problemen die moeilijk te verzoenen zijn met de humanitaire aanpak waarvoor de
psychosociale teams binnen het winterplan voluit kiezen.
Het kosteloze karakter is essentieel, zelfs voor personen met een inkomen. Heel wat mensen
zijn immers hun zin voor structuur kwijt en voor hen vormt het betalen van een verblijfrecht een
enorme hindernis voor de toegang tot onze hulpdiensten.
5.5. Een winterplan voor gezinnen, dat dakloze gezinnen de klok rond een residentiële
opvang kan waarborgen in een specifiek centrum.
Een gewaarborgde opvang zowel overdag als ‘s nachts is essentieel voor Samusocial om
te voorkomen dat we opnieuw terechtkomen in een scenario zoals dat van de voorbije winter,
toen vele gezinnen zich genoodzaakt zagen de dag door te brengen in één van de sociale
restaurants binnen de maatregel winter 86.400.
Heel wat gezinnen bekloegen zich deze winter terecht over het feit dat dit soort opvang totaal
onaangepast is aan hun situatie. Ze leidt immers tot een veelheid aan problemen (geen kamer
53

overdag voor de kinderen, mobiliteitsproblemen voor het vervoer tussen het nacht- en het
dagcentrum, het afbreken van het schoolbezoek, gezinnen die de hele dag rondhangen in de
buurt van het opvangcentrum, enz.) waarvan wij absoluut willen vermijden dat ze worden
opgedrongen aan gezinnen met kinderen.
Bovendien zou een winterplan moeten voorzien in een specifieke structuur voor een
afzonderlijke en kwalitatief hoogstaande noodopvang voor gezinnen en kinderen, en dit om
een al te brutale confrontatie te vermijden tussen zeer verschillende bevolkingsgroepen.
5.6.

Een tweedelijnsnetwerk met soepeler en beter aangepaste toegangsvoorwaarden

De 110 permanente bedden van Samusocial mogen enkel benut worden voor noodopvang
en niet voor situaties die veeleer stabilisering vereisen. Veel mensen worden geïdentificeerd als
kwetsbaar, zodat hun toestand een doorverwijzing vereist naar een structuur die een langetermijnopvang kan verzorgen binnen een soepel operationeel kader.
Het ontbreekt echter aan vernieuwende structuren zoals « stabiliseringscentra ». Om te
kunnen voorzien in uitstapmogelijkheden voor een deel van het daklozenpubliek dat blijft hangen
in de noodopvang zijn wij voorstander van opvangtehuizen met soepeler toegangscriteria en
waar een aangepaste opvang mogelijk is voor kandidaten die vaak meerdere tekorten
vertonen met een combinatie van problemen tot gevolg (verslavingen, psychiatrische
problemen, schulden, medische problemen, enz.).
De steeds hogere eisendrempel in de meeste opvangtehuizen (strikte werkingsgregels)
maakt de toegang onmogelijk voor een groot deel van de doelgroep die door de teams van
Samusocial opgevolgd wordt.
Samusocial vraagt tevens de invoering van alternatieve maatregelen op het raakvlak van het
ziekenhuis en het urgentiecentrum met verpleegkundige bedden voor mensen die uit het
ziekenhuis worden ontslagen en niet over een woning beschikken. Zeer vaak vereist een ontslag
uit het ziekenhuis immers een voortzetting van bepaalde zorgen, die op straat onmogelijk is.

5.7.

Meer transit- en doorstromingswoningen

Het is belangrijk dat een beleid wordt uitgewerkt voor inschakelingswonen, zoals
transitwoningen, wonen onder toezicht en collectieve woonsystemen.
Het wonen onder toezicht en het beschermd wonen op zich 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.

5.8.

Meer dagopvang

Er bestaat een nijpend gebrek aan diensten van dagbegeleiders die aanvaarden om verder
te werken op de nachtelijke initiatieven van onze mobiele hulpteams door personen te
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begeleiden die vaak onvoldoende zelfstandig zijn om een uitdrukkelijke vraag te
formuleren bij de sociale diensten.
Tot vandaag wil nog steeds geen enkele dienst van straathoekwerkers zijn medewerking
verlenen als de vraag voor begeleiding niet expliciet geformuleerd wordt door de persoon in
kwestie.

5.9.

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

Als hoofdstad van het land kent Brussel een sterke daklozenconcentratie. Deze toestand vereist
een federaal plan dat een onderdak kan waarborgen aan iedereen die tijdens de winter geen
oplossing heeft om te wonen.
Samusocial wijst op het gunstig effect van de invoering van een federaal winterplan door de
Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en is voorstander van het structureel behoud
van deze maatregel.
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Samengevat voor punt 5. Oproepen en aanbevelingen :

1.

Een verhoging van het aantal structurele plaatsen

2.

Realisme in het besluit en de overeenkomst

3.

Een onmisbaar gecentraliseerd operationeel beheer

3.

Onvoorwaardelijk en kosteloos

4.
Een winterplan dat gezinnen 24u/24 een residentieële opvang waarborgt in een
specifiek centrm

5.

Een tweedelijnsnetwerk met soepeler toegangsvoorwaarden

6.

Meer transit- en doorstromingswoningen

7.

Dagopvang

8.

Een federaal humanitair plan in Brussel
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