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VOORWOORD EN DANKBETUIGING
Dit rapport brengt een algemeen verslag uit van de winterwerking van Samusocial. Omwille van de leesbaarheid verwijzen de termen “wintervoorzieningen” en “Winterplan” in
dit verslag naar alle activiteiten van Samusocial in het kader
van de bijstand aan daklozen gedurende de winter, zonder
onderscheid tussen de verschillende plannen (gewestelijk
plan, federaal plan, werking van de mobiele hulpteams …).
We willen onze partners hartelijk bedanken voor hun medewerking in het kader van de winteropvang 2017-2018.
ONZE OVERHEIDSPARTNERS:
De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GGC), Actiris, BRAVVO, de
gemeenten Anderlecht, Elsene, Sint-Joost-ten-Node, SintLambrechts-Woluwe, de OCMW’s van Brussel, Anderlecht,
Oudergem, Elsene, Sint-Gillis en Sint-Lambrechts-Woluwe,
de Stad Brussel, de Kinderrechtencommissaris, Fedasil, het
Sint-Pietersziekenhuis en alle IRIS-ziekenhuizen van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het RIZIV, de politie van
Brussel-Hoofdstad-Elsene en de andere lokale politiediensten in Brussel, het ONE, de Civiele Bescherming, De federale en gewestelijke Regieën der Gebouwen, de Service
d’Aide à la Jeunesse en de Service de Protection de la
Jeunesse, de preventiediensten van Anderlecht en Elsene,
de Linnendienst van het OCMW van Brussel, de DBDMH, de
POD Maatschappelijke Integratie, de FOD Volksgezondheid,
de MIVB, de NMBS, de TEC en De Lijn.
ONZE PARTNERS UIT HET VERENIGINGSLEVEN:
Abaka, Accueil Montfort, ADDE, Albatros, AMA, Aquarelle,
Ariane, Article 27, l’Atelier du Soleil, @HOME18-24, , les
Amis d’Accompagner, de Voedselbank, Barka asbl, Brussels
Platform Armoede, de Bibliotheek van Elsene, Caritas, het
CAW, de cel Herscham, de cel Hestia, CEMôme, het Centre
de consultations familiales et sexologiques, het Centre
de Prévention des Violences Conjugales et Familiales, het
protestants Sociaal Centrum, CETIM, le Chant d’Oiseau
Chèvrefeuille, Chez Nous/Bij Ons, CIG Vogelzang, CIRE, CLIP
(Dune ASBL), le Clos, Consigne Article 23, Convivial, het Rode
Kruis, Cultureghem, D.R.E.A .M, Diogènes, Doucheflux, de
straathoekwerkers van de gemeente Sint-Gillis, Entraide &
Culture, l’Escale, Espace Social Télé-Service, Exil, Fonds voor
Europese hulp meest behoeftigen (FEAD), FARES en VRGT,
La Fontaine, Le Foyer, les Foyers d’Accueil, Home Baudouin,
GAMS-Belgique, Foyer Georges Motte, Globe-Aroma, les
Grains Noirs, HERMESplus, Het Huis van het Nederlands,
Hiver 86.400, Home du Pré, Huis Van De Mens, l’Ilot,
Infirmiers de rue, Jamais Sans Toit, Kind & Gezin, Latitude
Nord, Maison de l’Amérique latine, Maison de la Mère et de
l’Enfant, Maison des Aveugles, Maison des Jeunes Le Gué,
MASS, Maison Médicale des Primeurs, Couleur Santé en alle

Brusselse medische centra, Wijkcentrum Saint-Antoine,
Maison Rue Verte, Dokters van de Wereld, Medimmigrant,
la Médina, Meeting, AZG, Missionnaires de la Charité, NASCI,
Nativitas, Le Nouveau 150, Operatie Thermos, Orfeo, PAC en
de openbare schrijvers, PAG-ASA, la Petite école, het opvangcentrum van Spullenhulp, de Zusterkens der Armen, Pierre
d’Angle, het Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Het Burgerplatform
voor hulp aan Vluchtelingen, Porte Ouverte, Poverello, het
Lama-project, Relais, Resto Jet, de Restos du Cœur, Rom
En Rom, les Samaritains, Samusocial International, SAS,
Service droits des jeunes (SDJ), Serve the City, Service
Jeunesse de Woluwe-Saint-Lambert (JJJY), de scouts van
Halle, Service Social Juif, Sétis, Seuil, Siréas, SMES-B, de
Zusters van Moeder Teresa, Solidarité Grands Froids, SOS
Jeunes - Quartier Libre, Source - La Rencontre, Source - La
Rive, alle Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg, St
Paul’s Tervuren, Stade Fallon, La Strada, Talita, Transit, les
Trois Pommiers, Ulysse, Wolu Jeunes, Wopsy ASBL.
ONZE PRIVÉPARTNERS:
AHI-IHH, les Ateliers des Tanneurs, Beface, BNP Paribas
Foundation, Danone, Decathlon Mons, Éclairs et gourmandises, de Europese School, Emergences ASBL, Evian,
Exki, de Koning Boudewijnstichting, G4S, Goods to Give,
Google, Brussels Marriott Hotel Grand Place, Thon Hotel
Bristol Stephanie, Brussels Hotels Association (BHA) en de
Brusselse hotels, Hu-Bu, Human Business, ING, Interparking,
IVG Europe, Jika, KBC, Nestlé, Ocatex, Orange, Le Pain
Quotidien, Paul, Proximus, Rotaract, Le Saint-Aulaye, Shoes
in the box, Solucious, Sint-Anna Sint-Remi Ziekenhuis, Les
Tartes de Françoise.
… en onze gulle schenkers (particulieren en bedrijven) die,
dankzij hun financiële giften op onze rekening « giften »
BE04 0000 0000 3131, Samusocial in staat stellen om
zijn werking uit te breiden en aan te passen aan de steeds
groeiende noden.
Tot slot willen we de teams nog bedanken voor hun motivatie, hun professionalisme, hun menselijkheid en
hun engagement.
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Inleiding
Het Winterplan van Samusocial werd opgesplitst
in twee delen:
•

•

Het plan voor mobiele bijstand of de « maraudes »:
elke dag en elke nacht doorkruisten twee of drie psychomedisch-sociale teams het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest om contact te leggen met de meest kwetsbaren. Dankzij een subsidie van de POD Maatschappelijke
Integratie konden de mobiele bijstandsvoorzieningen
versterkt worden met een extra team.
Het gewestelijk noodopvangplan (van 15 november tot 2 mei): op initiatief van de ministers van de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Céline Fremault
en Pascal Smet, konden dankzij het gewestelijk plan
meer dan 740 winteropvangplaatsen worden gecreëerd
in de drie opvangcentra (Poincarélaan, Koningsstraat en
Borrensstraat).

In het kader van het federaal plan konden 340 plaatsen
worden opengesteld, beheerd door het Rode Kruis. Het federaal plan werd gelijktijdig met het gewestelijk plan gelanceerd om tegemoet te komen aan de grote concentratie
van uitsluiting in Brussel; de bedoeling was om in de mate
van het mogelijke een niet-weigeringsbeleid te voeren voor
iedereen die geen onderdak vond, ongeacht statuut of origine. In totaal konden dankzij dit gecombineerde Winterplan
tot 1.080 bijkomende opvangplaatsen worden opengesteld, bovenop de 578 plaatsen die het hele jaar door beschikbaar zijn in één van de voorzieningen van Samusocial.1

1

Tijdens de winter 2017-2018 konden zo
elke avond meer dan 1.400 mensen worden
opgevangen in de opvangcentra van Samusocial
en het Rode Kruis in het Brussels Gewest.

Maar het Winterplan beperkt zich niet tot het bieden van
onderdak. Onderdak en comfort bieden aan daklozen is natuurlijk een kernopdracht van Samusocial. Maar Samusocial
wil ook met hen in contact treden via de werking van de
mobiele hulpteams, zorg verlenen, de behoeftes identificeren van mensen die zelfs niet meer in staat zijn deze te
formuleren, en, voor zij die dit wensen, een psychosociale
begeleiding opstarten, om hen door te verwijzen naar aangepaste en, indien mogelijk, duurzame oplossingen.
Het Winterplan in enkele cijfers:
•

147.531 overnachtingen voor 5.740 verschillende personen verspreid over 6 opvangcentra.

•

Tot 1.100 personen konden elke nacht gratis gebruikmaken van de diensten van Samusocial, namelijk:
• sociale, psychologische en verpleegkundige raadplegingen (check-up, opvolging, begeleiding en
doorverwijzing);
• een medische permanentie door Dokters van
de Wereld;
e en vestiairedienst door de vzw Solidarité
•
Grands Froids;
• warme maaltijden en ontbijt;
• toegang tot sanitaire voorzieningen (douches, WC).

•

11.569 prestaties door de mobiele hulpteams betreffende 979 verschillende personen.

220 noodopvangplaatsen in de permanente centra in het Vestje en de Poincarélaan, 120 plaatsen in het Familiecentrum en 38 medische opvangplaatsen in het centrum MediHalte. Na het Winterplan werd financiering gevonden voor de openstelling van 20 bijkomende
plaatsen in het centrum Poincaré, zodat de structurele opvangcapaciteit van Samusocial nu 578 plaatsen betreft.
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1. Organisatie van het Winterplan en

resultaten

DE UITROL VAN HET WINTERPLAN DAG NA DAG
15 november : lancering van het Winterplan met de opening
van 300 plaatsen voor de meest kwetsbare personen,
bovenop de 110 reeds beschikbare plaatsen in het door het
Gewest ter beschikking gestelde gebouw in de Poincarélaan,
waar dus tot 410 personen zullen worden opgevangen.
27 november : openstelling van 300 bijkomende plaatsen
in het centrum in de Koningsstraat, dat door het OCMW ter
beschikking wordt gesteld.
1 december: elke nacht vangt Samusocial bijna 800 mensen
op, waarvan er 270 deel uitmaken van een gezin.
13 december: het is erg koud. Bijna 900 mensen,
waaronder 65 gezinnen, worden opgevangen in de centra
van Samusocial. Alle aanvragen om opvang krijgen een
positief antwoord.
10 januari: Samusocial beschikt nog over 35 à 60 plaatsen
om een eventuele toename van het aantal aanvragen op te
vangen. De meest kwetsbare personen (oudere of verzwakte
mensen, mensen met psychische problemen, mishandelde
vrouwen enz.) worden residentieel opgevangen en kunnen
overdag in onze noodopvangcentra blijven.
18 januari: de opvangcapaciteit voor daklozen van
Samusocial dreigt verzadigd te raken. Er is een risico dat
niet alle aanvragen om opvang positief kunnen beantwoord
worden, ook voor vrouwen en gezinnen.
01 februari: al meer dan een week zitten de centra van
Samusocial vol. Onze teams op het terrein kunnen niet
iedereen een plaats garanderen, ook niet voor vrouwen en gezinnen.

06 februari: ten gevolge van de koudegolf beslist
Samusocial, in overleg met de gewestelijke overheid, om
de opdeling van de opvangcapaciteit te herbekijken. Het
centrum Kruidtuin – dat in eerste instantie bedoeld was voor
de opvang van 300 alleenstaande mannen – kan 80 tot 90
gezinnen opvangen: ze krijgen een volledige verdieping ter
beschikking. Deze herinrichting zorgt voor een tijdelijke
vermindering van de opvangcapaciteit voor alleenstaande
mannen. Samusocial stelt dus 50 bijkomende plaatsen (reserve koudegolf) ter beschikking in het centrum Poincaré.
23 februari: opening van een bijkomende centrum met
70 bedden in de Borrensstraat in Elsene. Dit centrum
biedt nachtopvang aan, van 21u30 tot 8u00 ‘s morgens.
Samusocial kan meer dan 1.100 personen opvangen
in zijn centra.
09 maart: de reserveplaatsen « koudegolf » in het winteropvangcentrum sluiten. Alle personen die vragen om
opvang vinden een plaats.
01 april: de progressieve sluiting van het Winterplan begint
met de sluiting van het winteropvangcentrum Borrens. De
winteropvangcapaciteit daalt met 70 plaatsen. Het opgevangen publiek wordt door de teams grondig gescreend om de
meest kwetsbare personen te kunnen identificeren. Er wordt
onderzocht welke maatregelen kunnen worden genomen
om deze mensen zo goed mogelijk te helpen na de winter.
16 april: sluiting van de 300 winteropvangplaatsen in het
centrum Poincaré. De opvangcapaciteit wordt hiermee
teruggebracht naar 678 plaatsen. Samusocial kan niet meer
aan alle aanvragen voldoen en er wordt voorrang gegeven
aan mensen die als zeer kwetsbaar worden gezien.
02 mei : Afsluiting van het Winterplan met de sluiting van
het centrum in de Koningsstraat (300 plaatsen voor mannen
en gezinnen). Het einde van de winter betekent een terugkeer naar een permanente capaciteit van 378 plaatsen, terwijl er in het kader van het gewestelijk Winterplan meer dan
1.050 plaatsen beschikbaar zijn.
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1.1 De telefoonpermanentie
Samusocial verzekert een telefoonpermanentie via het
centrale nummer (02/551.12.20) en het groene nummer
(0800/99.340), die het hele jaar door, dag en nacht,
bereikbaar zijn.
De telefoonpermanentie heeft verschillende functies:

•

•

•

•

de registratie van de aanvragen voor opvang
(via het groene nummer) en de doorverwijzingen door andere diensten (OCMW, ziekenhuizen, politie, verenigingen, …);
een eerste contact leggen om de meest geschikte interventiewijze te bepalen voor de
persoon in nood (noodopvang, informatie,
sturen van een mobiel team, doorverwijzing
naar een andere dienst, …);
de registratie van de meldingen, de vragen
om interventie van de mobiele teams en het
verzamelen van de nodige informatie voor
een correcte inschatting van de situatie van
de persoon;
de coördinatie tussen de centra verzekeren.

Tijdens de winterperiode verwerkt de telefoonpermanentie
van Samusocial tussen 500 en 600 oproepen per dag
(gemiddelde van de 3 laatste winters) tegenover 420
(gemiddelde van de 3 laatste jaren) over het hele jaar
bekeken. Behalve de specifieke aanvragen voor de
reservatie van opvangplaatsen, kunnen we de inkomende
oproepen als volgt opdelen:

Inkomende oproepen, niet voor opvang
Organisaties voor hulp aan daklozen 7,97%
Opvangtehuis 2,37%
Oproepen betreﬀende giften 1,86%
Geen antwoord 0,93%
Beledigingen 0,75%
Gemeenteadministratie 0,42%

13,5% van de oproepen zijn afkomstig van particulieren,
bijvoorbeeld burgers die een melding willen doen.
13,7% van de oproepen komen van mensen die worden
opgevangen en opgevolgd door Samusocial (vraag om
inlichtingen,…). 10,4% van de oproepen zijn afkomstig van
de teams van Samusocial, 13,4% van medische diensten
(ziekenhuizen, medische centra,…), 11% van de OCMW’s,
2,3% van opvangtehuizen en 7,9% van verenigingen voor
hulp aan daklozen.

Rusthuis 0,13%

10,40%
Hulpdiensten

11,03%
OCMW

13,46%
Medische diensten

13,59%
Particulier
23,38%
Andere diensten
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13,72%
Rechthebbende opgevangen
persoon

1.2 De maraude van de mobiele teams
De mobiele hulpteams van Samusocial, “maraudes”
genoemd, doorkruisen het volledige grondgebied van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest om in contact te treden met
personen die niet meer in staat zijn om zelf hulp te zoeken.
Hun werk is gebaseerd op drie grote pijlers:
•

•

•

op straat spontaan contact leggen met personen die
sociale, psychologische en/of fysieke hulp lijken nodig
te hebben;
reageren op meldingen van privépersonen die zich zorgen maken over de toestand van daklozen die ze onderweg tegenkomen;
prospectie en in kaart brengen van de plaatsen waar
daklozen een schuilplaats zoeken.

Concreet streeft de maraude vier basisdoelstellingen na:

•

•

•

•

in dialoog treden, een wederzijdse vertrouwensband opbouwen met de persoon door
een luisterend oor te bieden, empathisch en
beschikbaar te zijn;
in de eerste levensbehoeften voorzien (voeding, water, kleding, dekens, hygiënekits,
basisgezondheidszorg);
een diagnose stellen van de problemen van
de persoon (fysieke en mentale gezondheid,
verslavingen, administratieve problemen);
naar een aan zijn vragen en behoeften aangepaste dienst (noodopvangcentrum, z iekenhuis, opvang tehuis,
opvangcentrum voor minderjarigen, administratieve instanties, preventiediensten, …).

Het hoofddoel van de maraude is om het lijden van de
persoon zoveel mogelijk te verlichten, de persoon te
ondersteunen en, indien gewenst, te begeleiden naar een
leven weg van de straat, met behulp van zijn persoonlijke
hulpmiddelen en door opnieuw bruggen te slaan naar de
administratieve instellingen.

9

DE DAGMARAUDE
Sinds mei 2016 worden de mobiele hulpvoorzieningen
aangevuld met een dagdienst. Hierdoor kan:
•
•

•

•
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sneller worden gereageerd op meldingen die overdag
worden gedaan.
de opvolging van het werk van de nachtteams worden
verzekerd (in de opvangcentra maar ook tijdens de maraudes) en kunnen de minst autonome personen worden geholpen bij hun contacten met externe diensten
(OCMW, centra voor geestelijke gezondheid, bemiddeling, medische raadplegingen,…);
contact worden gehouden met personen die zich verschuilen in moeilijk toegankelijke kraakpanden die ze
‘s nachts geheim willen houden;
contact worden gehouden in het kader van de begeleiding van personen voor wie de avond en/of de nacht
synoniem staan voor alcohol of drugs en die overdag
meer geneigd zijn om in te gaan op een aanbod tot hulp.

Twee tot drie psycho-medisch-sociale teams – bestaande
uit een chauffeur, een verpleger/zorgkundige en een maatschappelijk werker – doorkruisten dus de hele winter lang,
dag en nacht, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om contact te leggen met daklozen.

1.2.1 Prestaties van de mobiele hulpteams
Er werden 11.569 prestaties uitgevoerd
bij 979 verschillende personen, waarvan
806 mannen en 173 vrouwen.

Het verstrekken van dekens (1.706) en flessen water
(1.359) vertegenwoordigt respectievelijk 12% en 9,56%
van de prestaties. Hierna volgen het verstrekken van kleding (1.145) met 8%, het verstrekken van hygiënekits en
hygiënetips (1.080) met 7,6%, de sociale gesprekken (709)
met 4,9%, de psychologische gesprekken met 0,4% (69)
en de verpleegkundige prestaties (63) met 0,4%. De mobiele teams hebben daarnaast ook 620 mensen doorverwezen naar de centra van Samusocial.

Deze cijfers zijn fors gestegen in vergelijking met vorige
winter, voornamelijk wegens de invoering van de dagmaraude en de versterking van de nachtmaraudes
(dankzij een financiering van Carrefour kon een bijkomende voltijdse werknemer voor deze opdracht in dienst
worden genomen).
Wanneer ze in contact treden met de daklozen, nemen de
leden van het team de tijd om te luisteren naar de dakloze
en een vertrouwensband op te bouwen rond een kop thee,
soep of warme chocolademelk. Vervolgens moeten de behoeften worden bepaald, de specifieke noden van elkeen.
De prestaties van de mobiele hulpteams tussen november
2017 en mei 2018 kunnen als volgt worden opgedeeld:

Prestaties van de MHT

1.080

Hygiënekits
7,70%

3.786

1.359
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Vertrouwen
winnen

Water

Douche samu

9,68%

0,09%

26,98%

51

1.706

Weigering

Dekens

0,36%

12,16%

69

Sin

Psy (107)
2.985

452

Andere
3,22%

0,49%

Sandwich, tee, soep

1.145

21,27%

Vestiaire
8,16%

62

Sociale
begeleiding
0,44%

N

709

Sociaal
onderhoud
5,05%

620

Doorverwijzing
SBD
4,42%
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1.2.2 Context en interventiezones van de mobiele hulpteams
Voornaamste interventiezones van de mobiele hulpteams
Brussel

5.182

Anderlecht

1.337
1.275

Sint-Gillis
923

Elsene
Etterbeek

349

Laken

335
326

Schaarbeek
Zaventem

243

Evere

229

Ukkel
Vorst

203
194

Sint-Jans-Molenbeek

190

Sint-Joost-ten-Node

178

Sint-Lambrechts-Woluwe
Vlaams Gewest

148
119

Sint-Pieters-Woluwe

99

Oudergem

92

Watermaal-Bosvoorde

85

Andere

50

Sint-Agatha-Berchem

38

Neder-over-Heembeek

30

Koekelberg

27

Jette

24

Ganshoren

8

Haren

6

Context van de interventie

1.437
Andere
12%

6.302
Geprogrammeerde
zone
54%

1.154
Op vraag van
de persoon
10%
496
Prospectie
4%

2.301
Melding
0800
20%

De Stad Brussel en de aangrenzende gemeenten
(Schaarbeek, Elsene, Sint-Gillis,…) blijven de zones waar
de mobiele teams het vaakst interventies uitvoeren.
De meeste interventies van de mobiele hulpteams (54%)
gebeuren binnen de zones waarin ze sowieso werkzaam zijn.
De meldingen maken 20% uit van de interventies.

12

1.3 Onderdak
Winter 2017-2018: 147.463 overnachtingen
voor 5.740 verschillende personen.

De noodopvang is gericht op:
•

•

tijdelijke crisissituaties waarvoor niet meteen een oplossing kan worden gevonden: uithuiszetting, familiale
problemen, partnergeweld,…;
situaties waarbij het leven op straat een chronische
vorm aanneemt: sommige langdurig daklozen zijn niet
meer in staat om de leefregels die in de tweedelijnsopvangcentra, zoals opvangtehuizen, worden toegepast,
na te leven.

Mensen die als kwetsbaarder worden beschouwd2 en die
op korte termijn geen mogelijkheid tot huisvesting zien,
kunnen gebruikmaken van een verlenging, namelijk een
gereserveerde plaats in een centrum voor een bepaalde
periode. Op die manier wordt deze mensen de stress bespaard van de dagelijkse zoektocht naar een schuilplaats
en kunnen ze constant worden opgevolgd op psychosociaal
vlak. Indien een doorverwijzing naar een externe structuur
(dagcentrum) niet mogelijk is, kunnen deze personen, indien
gewenst, de hele dag in het centrum worden opgevangen.
Vanaf 14 uur worden de resterende plaatsen toegekend op
basis van de telefoonoproepen, waarbij de meest kwetsbare
personen steeds voorrang krijgen.

De noodopvang geeft de mensen die hier gebruik van maken
een gelegenheid om even te rusten, om te stabiliseren. Dit
is een noodzakelijke en belangrijke stap alvorens aan een
begeleidingsproces te beginnen.

2

Het eerste criterium bij het toekennen van de plaatsen bij Samusocial, de kwetsbaarheid, dekt zeer diverse probleemsituaties. Het
kan gaan om mensen die fysiek of psychologisch kwetsbaar zijn, mensen die wachten op een ziekenhuisopname of een kuur, oudere
mensen, zwangere vrouwen of mensen in een acute crisissituatie (slachtoffers van partnergeweld, vrouwen die een prostitutienetwerk
zijn ontvlucht,…).
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1.3.1 Onderdak: de verschillende centra
In totaal werden 5 centra ingezet voor het gewestelijk Winterplan 2017-2018 dat door Samusocial werd
gecoördineerd3:

Capaciteit van het wintersupplement

Gewestelijk centrum voor
alleenstaande vrouwen
en mannen: Koningsstraat
– Brussel-Stad

300

Gewestelijk centrum voor
alleenstaande mannen:
Poincarélaan – Anderlecht

300 à 3504
plaatsen

Gewestelijk centrum voor
alleenstaande mannen:
Borrensstraat – Elsen

70 plaatsen

Totale capaciteit van
het wintersupplement

Capaciteit van
de permanente centra (het hele jaar open)
Permanent centrum voor
gezinnen, kwetsbare mannen/
vrouwen: Vestje – Brussel-Stad

110 plaatsen

Permanent centrum voor
kwetsbare mannen/vrouwen:
Poincarélaan-Anderlecht

110 plaatsen

Familiecentrum: Gulledelle
– Sint-Lambrechts-Woluwe

120 plaatsen

MediHalte, medisch opvangcentrum:
Masoinstraat – Laken		

38 plaatsen

Totale capaciteit van de
permanente centra
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Maximale opvangcapaciteit tijdens de winter

670 à 720
plaatsen

1.048 à 1.098
plaatsen

De keuze voor een bepaald centrum bij de doorverwijzing gebeurt op basis van het profiel en de situatie
van de persoon.

378 plaatsen

3

In het kader van het federaal plan werden 340 door het Rode Kruis beheerde plaatsen opengesteld. Dit plan werd naast het gewestelijk
plan opgezet om het fenomeen van de concentratie van de grote uitsluiting in Brussel op te vangen.

4

Er konden bijkomend 50 plaatsen worden geactiveerd om de opvangcapaciteit in geval van grote vraag (koudegolf) te verhogen.

Het permanente noodopvangcentrum – Vestje in BrusselStad (365 dagen/jaar)

Het Familiecentrum – Gulledelle in Sint-LambrechtsWoluwe (365 dagen/jaar)

De infrastructuur:

De infrastructuur:

•
•
•
•
•
•

•

110 plaatsen verdeeld over 30 kamers;
29 toiletten, 14 douches;
een keuken;
een refter;
4 kantoren voor sociale gesprekken;
een verpleegruimte.

Het noodopvangcentrum aan het Vestje is de toegangspoort voor iedereen die door Samusocial wordt opgevangen, ongeacht hun profiel en de voorziening waarnaar
ze worden doorverwezen. Het is 24 uur op 24 open, 365
dagen per jaar.
Tijdens de winter 2016-2017 heeft de permanente noodopvangstructuur van Samusocial elke avond 110 plaatsen ter
beschikking gesteld voor gezinnen en de meest kwetsbare
vrouwen en mannen, met andere woorden voor mensen die
omwille van hun situatie een residentiële opvang (dag en
nacht) nodig hebben. Het centrum heeft eveneens een infrastructuur en een werking die beter zijn aangepast aan
mindervalide personen (liften, revalidatiebedden, toiletten en douches voor personen met een beperkte mobiliteit,
middagmaal, psychologische permanentie overdag,…).

•
•
•
•
•
•
•

tot 120 plaatsen voor gezinnen met kinderen, verdeeld
over 40 privékamers met 2 tot 6 plaatsen;
toiletten en douches;
een eetzaal;
3 bureaus voor sociale gesprekken;
een medisch bureau;
een ruimte voor kleine kinderen, een ruimte voor tieners, een huiswerkklas;
een TV-salon, een multimediazaal;
een tuin.

De opvang:
•
•
•
•

residentiële opvang 24u/24, 7d/7;
een ontbijt en warme maaltijden ‘s middags en
‘s avonds;
een psychosociale permanentie;
verpleegkundige en psychologische raadplegingen.
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MediHalte, het medisch opvangcentrum – Masoinstraat
in Laken (365 dagen/jaar)

Het gewestelijk centrum voor alleenstaande mannen –
Poincarélaan in Anderlecht
(van 15 november 2017 tot 16 april 2018)

De infrastructuur:
De infrastructuur:
•
•
•
•
•
•
•

38 plaatsen verdeeld over 23 kamers met 1 tot
3 plaatsen;
9 toiletten en 5 douches;
een eetzaal;
een bureau voor sociale gesprekken;
een medisch bureau;
een verpleegkundig bureau;
een TV-salon.

•

•
•
•
•

De opvang:

De opvang:

•
•

•
•
•
•

•
•

residentiële opvang 24u/24u, 7d/7d;
een ontbijt en warme maaltijden ‘s middags en
‘s avonds;
een psychosociale permanentie;
medische en paramedische raadplegingen.

•
•

•
•

5
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tot 460 plaatsen voor alleenstaande mannen
verdeeld over kamers met 5 tot 10 plaatsen en slaapzalen met 20 bedden;
21 douches en 20 toiletten;
een refter;
3 kantoren voor sociale gesprekken;
een verpleegruimte.

7d/7d opvang gedurende de winterperiode;
onthaal open om 18 uur;
ontbijt ‘s morgens;
warme maaltijden tussen 20 uur en middernacht5 en
ontbijt ‘s morgens;
een psychosociale permanentie;
elke avond verpleegkundige raadplegingen door
Samusocial en drie avonden per week in samenwerking met Dokters van de Wereld;
een vestiairedienst: verstrekken van propere kleding
door de vzw Solidarité Grands Froids;
het centrum sluit om 8 uur ‘s morgens.

Iedereen die zich in de loop van de nacht aanbiedt, zal echter een warme maaltijd krijgen, net zoals in de centra Botanique en Borrens

Het gewestelijk centrum voor alleenstaande
mannen en gezinnen – Koningsstraat in BrusselStad (van 27 november 2017 tot 2 mei 2018)

Het gewestelijk centrum voor alleenstaande mannen –
Borrensstraat in Elsene
(van 23 februari 2018 tot 1 april 2018)

De infrastructuur:

De infrastructuur:

•

•

•
•
•
•
•

tot 300 plaatsen voor alleenstaande mannen en gezinnen verdeeld over kamers met 2 tot 12 bedden;
21 toiletten en 17 douches;
een keuken;
2 refters;
5 kantoren voor sociale gesprekken;
2 verpleegruimtes.

De opvang:
•
•

•
•
•

•
•

opvang 7d/7 gedurende de winterperiode;
opsplitsing van het onthaal: 18 uur voor de als prioritair
beschouwde personen en personen die recht hebben
op uitstel, 20 uur voor de mensen die dagelijks een
plaats reserveren per telefoon;
warme maaltijden van 18 uur tot middernacht en ontbijt
‘s morgens;
een psychosociale permanentie;
elke avond verpleegkundige raadplegingen door het
team van Samusocial en drie avonden per week in
samenwerking met Dokters van de Wereld;
een vestiairedienst: verstrekken van propere kleding
door de vzw Solidarité Grands Froids;
het centrum sluit om 8 uur ‘s morgens.

•
•
•

tot 70 plaatsen voor alleenstaande mannen in een
slaapzaal;
4 toiletten, 4 douches;
een keuken;
een refter.

De opvang:
•
•
•
•
•

7d/7d opvang gedurende de winterperiode;
onthaal vanaf 20.30 uur;
warme maaltijden van 20.30 uur tot middernacht en
ontbijt ‘s morgens;
een psychosociale permanentie,
het centrum sluit om 8 uur ‘s morgens.

Door de organisatie van het onthaal in twee fasen en de inrichting van twee eetzalen kon het onthaal gecompartimenteerd worden en kunnen de meest kwetsbare personen van
een rustiger kader genieten.
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1.3.2 Onderdak: publiek
Van 15 november 2017 tot 2 mei 2018: 147.531
overnachtingen voor 5.740 verschillende personen.
Dit zijn gemiddeld 878 personen per nacht.

Verdeling van het publiek volgens samenstelling

Verdeling van de overnachtingen volgens type publiek

20
NBMV*
0,3%

68
NBMV
0,04%

39.884
Leden van
een gezin
27%

1.082
Gezinnen
18,9%
539
Alleenstaande
vrouwen
9,4%

21.149
Alleenstaande
vrouwen
14,34%

4.099
Alleenstaande
mannen
71,4%

86.430
Alleenstaande
mannen
58,58%

*NBMV : Niet Begeleide Minderjarige Vluchteling

•
•
•
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71% van de opgevangen personen (4.099) zijn alleenstaande mannen;
9% van de opgevangen personen (539) zijn alleenstaande vrouwen;
18% van de opgevangen personen (1.082) maken deel
uit van een gezin.

•
•
•

58% van de aangeboden overnachtingen (86.430)
betreffen alleenstaande mannen;
14% van de aangeboden overnachtingen (21.149)
betreffen alleenstaande vrouwen;
27% van de aangeboden overnachtingen (39.884)
betreffen leden van een gezin.

Verdeling van de overnachtingen volgens voorziening

35.365
Noodopvangcentrum
24%

27.541
Medihalte en
familiecentrum
19%

84.625
Gewestelijk
winterplan
57%

We merken op dat, zoals steeds, het aandeel overnachtingen voor alleenstaande mannen lager ligt dan het aandeel
dat ze vertegenwoordigen ten opzichte van het totale publiek; slechts 58% van de overnachtingen werd immers aan
alleenstaande mannen toegewezen, terwijl ze 71% van het
publiek uitmaken. Dit valt te verklaren door de logica waarbij door Samusocial voorrang wordt gegeven aan de meest
kwetsbaren, zodat alleenstaande vrouwen en gezinnen –
behalve in specifieke gevallen – prioritair een opvangplaats
krijgen. Deze groepen groeien voortdurend en we stellen
dan ook vast dat het aandeel overnachtingen voor alleenstaande mannen jaar na jaar daalt.

Het totale aantal overnachtingen is gedaald van 169.735
tot 147.531, in overeenstemming met de afname van de
globale opvangcapaciteit, aangezien Samusocial enkel verantwoordelijk was voor het gewestelijk winterplan, en niet
meer voor het federaal winterplan, zoals in 2016-2017.
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1.4 De psychosociale permanentie
Onze sociale teams (maatschappelijk assistenten,
psychologen, opvoeders) houden elke avond
psychosociale permanenties in alle opvangcentra
van het Winterplan. Elke opgevangen persoon kan
zo genieten van een psychosociale begeleiding.

Bij aankomst wordt elke opgevangen persoon uitgenodigd voor een gesprek met een maatschappelijk assistent.
Indien het de eerste keer is dat hij in een opvangcentrum
verblijft, betreft het een eerste anamnesegesprek; indien
hij al eerder een beroep deed op Samusocial, een opvolgingsgesprek. De bedoeling is een overzicht te krijgen van
de situatie en een lijst op te stellen van de stappen die
moeten worden ondernomen. Indien nodig zal de persoon
vervolgens worden doorverwezen naar de psychosociale
dagdienst die de diagnose zal verfijnen en verdiepen en
eventueel realistische en aangepaste oplossingen zoekt.

De sociale begeleiding richt zich voornamelijk op:

•

•

•
•

•

de regularisatie van de administratieve situat ie (ident iteit sdocumenten,
referentieadres,…);
het terugwinnen van zijn rechten (ziekteverzekering, werkloosheidsuitkering, leefloon,
invaliditeitsuitkering,…);
Dringende medische hulp;
Dringende materiële hulp (voedselpakket,
maaltijdbonnen voor de sociale restaurants,
voorschot op de uitkering van de volgende maand, …)
Informatie en doorverwijzing naar de
geschikte externe structuren naargelang de
wensen van de persoon.

Parallel met de sociale permanenties door onze opvoeders
en maatschappelijk assistenten, wordt een psychologische
permanentie voorzien in het noodcentrum aan het Vestje, in
het Familiecentrum en tijdens de dagmaraudes.
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1.4.1 Externe doorverwijzingen van de opgevangen personen
Tussen november 2017 en mei 2018
verwezen onze sociale diensten meer dan
300 mensen door naar oplossingen.6

Externe doorverwijzingen: vrouwen

Externe doorverwijzingen: mannen

Vrijwillige
terugkeer naar
land van
oorsprong
11%

Rusthuis of RVT
11%
Terugkeer naar
privéwoning
3%

Andere
16%

Terugkeer naar
privéwoning
10%

Zoeken naar
privéwoning
17%

Vrijwillige
terugkeer naar lang
van oorsprong
Andere
2%
5%

Onthaalcentrum
30%

Zoeken naar
privéwoning
26%

Opvangtehuis
32%
Ziekenhuisopname
17%

•
•

een opvangtehuis (32%)
een privéwoning (26%)

6

Verslavingscentrum
5%

Vrijwillige opname
psychiatrie
8%

Opname voor
observatie
5%

De vrouwen die tijdens de winter 2017-2018 een oplossing vonden voor hun dakloosheid werden voornamelijk
doorverwezen naar:

Opvangtehuis
2%

De mannen die tijdens de winter 2017-2018 een oplossing vonden voor hun dakloosheid werden voornamelijk
doorverwezen naar:
•
•

een opvangtehuis (30%)
een privéwoning (17%) of een ziekenhuis (17%)

Dit cijfer betreft enkel de personen die rechtstreeks door de begeleidende dienst van Samusocial werden doorverwezen. In werkelijkheid
ligt het aantal personen dat de straat kan verlaten hoger, aangezien bepaalde mensen worden opgevolgd door andere diensten (OCMW,
verenigingen,…) of door hun omgeving.
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Externe doorverwijzingen: gezinnen

Opvangtehuis
15%

Terugkeer
familie
16%

Andere
2%
Terugkeer land
van oorsprong
7%

Fedasil
32%

Privéwoning
28%

De gezinnen die tijdens de winter 2017-2018 een oplossing
vonden voor hun dakloosheid werden voornamelijk doorverwezen naar:
•
•

22

het netwerk van Fedasil (32%)
een privéwoning (28%)

1.5 De medische en verpleegkundige raadplegingen

Winter 2017-2018: 14.933 medische en verpleegkundige
prestaties door Samusocial tijdens 7.771 raadplegingen
in de opvangcentra7, hetzij een gemiddelde van
88 prestaties en 46 raadplegingen per dag.

De personen die worden opgevangen in de opvangcentra
van Samusocial kunnen elke avond gebruikmaken van de
verpleegkundige raadplegingen. De medische en verpleegkundige dagpermanentie van het permanent noodopvangcentrum aan het Vestje zet de zorg die ‘s nachts in een
van de opvangcentra werd opgestart voort.
Zoals elk jaar verzekeren de vrijwillige artsen en verpleegkundigen van Dokters van de Wereld eveneens raadplegingen in de opvangcentra, twee à drie avonden per week.

7

Deze cijfers betreffen enkel de “klassieke” opvangcentra, namelijk de (structurele en winter-)
noodopvangcentra en het Familiecentrum, maar niet de medische opvang (Medihalte).
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1.5.1 De raadplegingen van Samusocial
Zeven verplegers hebben de hele winter in de verschillende noodopvangcentra gewerkt, met permanenties van
maandag tot vrijdag tussen 9 uur en 2 uur en in het weekend tussen 16 uur en 2 uur. De centra aan het Vestje en
in Haren, die ook overdag open zijn, konden van maandag
tot vrijdag beschikken over een bijkomende verpleger, om
de continuïteit van de opvolging van sommige personen
te garanderen.

Medische en verpleegkundige prestaties in de “klassieke” opvangcentra

Verpleegkundige
evaluatie
10,34%

Stimulatie ADL*
0,09%
Opvolging
parameters
9,03%

Onderhoud
27,99%

Medische
evaluatie
0,03%

Verzorging wonden
4,29%
Andere
3,54%

Begeleidingen
0,05%

Hygiënezorg
0,97%
Bijkomende
hygiënezorg
0,99%
Doorverwijzingen
spoeddienst
0,52%

Opvoeding patiënt
1,31%
Toediening
geneesmiddelen
27,03%

Medische/sociale
stappen
6,40%

Voorschriften
0,00%

Linnenbeheer
0,88%

Nieuwe
behandeling
0,02%

Divers
10,06%

* ADL = Algemene dagelijkse levensverrichtingen

De hierboven opgesomde prestaties omvatten de activiteiten van onze zorgkundigen, verplegers en artsen.
Een groot deel van de prestaties betreft gesprekken (4.147)
en de toediening van een behandeling (4.004) : geneesmiddelen, injecties, aerosol,…. Het gebeurt regelmatig dat het
medische team patiënten zonder ziekteverzekering “depanneert” met geneesmiddelen. Dit gebrek aan een ziekteverzekering komt vaak voor en verklaart ook het lage aantal
voorschriften.
Om de dekking door de ziekteverzekering te regelen maakt
de arts een attest van dringende medische hulp op en
neemt contact op met het medisch netwerk van de zieke
persoon om de continuïteit van de zorg te bevorderen; deze
sociale en medische handelingen maken 6,35% van de
prestaties uit (948).
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Soms moet er informatie worden verstrekt aan de patiënten (uitleg over de pathologie, de medische opvolging, hun
behandeling), een luisterend oor worden geboden.

Vastgestelde aandoeningen tijdens raadplegingen Samusocial

Algemene/meervoudige
pijn
Oogaandoening
0,64%
0,48%
Algemene
verzwakking
2,57%

KNO
5,37%

Neuropsychiatrische
aandoening
11,98%

Aandoening
luchtwegen
7,88%

Neurologische
aandoening
3,50%
Obstetrische aandoening
0,73%

Hart- en
vaatziekten
24,44%

Urogenitale aandoening
0,79%
Cancerogene aandoening
0,19%
Aandoening spijsverteringsstelsel
3,97%

Infectieziekten
4,99%

Hormonaal metabolische aandoening
14,05%
Huidaandoening
8,13%

Ortopedische aandoening
3,15%

Traumatologie
4,35%

Reumatologische aandoening
2,80%

Tijdens de winter 2017-2018 betrof het merendeel van de tijdens de raadplegingen vastgestelde aandoeningen:
•
•
•

hart- en vaatziekten (24,44%)
hormonale en metabolisme-aandoeningen (14%); neuropsychiatrie (12%)
dermatologische aandoeningen (meer dan 8%) en aandoeningen van de luchtwegen (bijna 8%)
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1.5.2 De raadplegingen van “Dokters van de Wereld”8
Bovenop de medische en verpleegkundige raadplegingen
van Samusocial, deden ook 850 personen een beroep op
de vrijwillige verplegers en artsen van Dokters van de
Wereld tijdens 1.679 raadplegingen in twee noodopvangcentra van Samusocial (de wintercentra in de Koningsstraat
en in de Poincarélaan).

Voornaamste aandoeningen tijdens de raadplegingen van Dokters van de Wereld

6%

Mentale gezondheid

8%
Poincaré

8%
8%

Algemene symptomen en aandoeningen

Koning

10%
11%

Spijsverteringsstelsel

13%

Huidaandoeningen

15%
18%

Musculaire en skeletaandoeningen

16%
21%

Ademhalingsstelsel

19%

0

5

De gegevens hierboven betreffen de 6 meest voorkomende
aandoeningen en de reden voor de raadplegingen. De klachten en aandoeningen die het vaakst worden vastgesteld in
de centra in de Koningsstraat en de Poincarélaan waren:
•
•
•
•

aandoeningen van het ademhalingsstelsel
osteo-articulaire aandoeningen;
huidaandoeningen;
aandoeningen van het spijsverteringsstelsel

Er werd eveneens getest op tuberculose in samenwerking
met Dokters van de Wereld en FARES.

8
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Bron: Dokters van de Wereld België.
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1.6 Samengevat

•

Een noodzakelijk centraal coördinatiepunt.

•

De mobiele hulpteams: 11.569 prestaties op straat bij 979 verschillende personen en 620 doorverwijzingen naar de opvangstructuren van Samusocial.

•

Opvang: in totaal 147.531 overnachtingen voor 5.454 verschillende personen op 7 sites met een totale
opvangcapaciteit tot 1.400 plaatsen.

•

De psychosociale permanentie en de doorverwijzingen: meer dan 300 personen doorverwezen naar
een oplossing weg van de straat.

•

De medische permanentie: 14.814 medische en verpleegkundige raadplegingen door Samusocial en
1.679 medische en paramedische raadplegingen door Dokters van de Wereld in onze centra.
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2. Waarnemingen betreffende het

opgevangen publiek

De hierna volgende vaststellingen zijn gebaseerd op de
gehele winteractiviteit van Samusocial (permanente voorziening, Winterplan van het Brussels Gewest en Federaal
Winterplan) tussen 15 november 2017 en 2 mei 2018.

2.1 Verdeling van het opgevangen
publiek volgens samenstelling
Verdeling van het publiek volgens type

20
NBMV
0,3%

1.082
Gezinnen
18,9%

539
Alleenstaande
vrouwen
9,4%

4.099
Alleenstaande
mannen
71,4%

5.740 personen werden opgevangen tijdens de winter
2017-2018, hetzij:
•
•
•

4.099 alleenstaande mannen (71% van het opgevangen publiek);
539 alleenstaande vrouwen (9% van het opgevangen publiek);
1082 mensen die deel uitmaken van een
gezin (19% van het opgevangen publiek).
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2.2 Leeftijdspiramide

Vrouwen

91

0,05%

80:89

- 0,10%

70:79

- 0,21%

60:69

3,21%
7,28%
13,50%

- 4,22%

19,83%

- 3,73%

10:19

26,18%
- 2,00%

0:9

6,08%

- 3,55%
-5

-4

3,69%
-3

-2

-1

Van de personen die tijdens het Winterplan 2017-2018
werden opgevangen, is:
15,27% jonger dan 20 jaar;
meer dan de helft (53,96%) tussen 20 en 39 jaar;
16,55% tussen 40 en 49 jaar;
9,2% tussen 50 en 59 jaar;
4,91% ouder dan 60 jaar.

We merken ook op dat 46,01% van de opgevangen personen alleenstaande mannen tussen 20 en 39 jaar zijn. Dit is
het meest voorkomende profiel onder de gedurende deze
periode opgevangen personen.
Deze winter werden 629 kinderen samen met hun gezin
opgevangen in de centra van Samusocial.
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0,52%

- 3,05%

20:29

•
•
•
•
•

0,00%

- 1,92%

40:49
30:39

0,00%

- 0,87%

50:59

Mannen
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2.3 Nationaliteiten
Verdeling van het publiek volgens nationaliteit
We stellen vast dat:
•
23
Staatloze
0,4%

892
Belg
16%

893
EU
17%

426
Onbepaald
8%

•

59% van de opgevangen personen (3.185) uit een
niet-Europees land komen; velen van hen hebben een
verblijfsvergunning.
33% de Belgische of een Europese nationaliteit hebben (1.585).

3.185
Niet-EU
59%

Verdeling van het opgevangen publiek (EU)

57
Slowakije
3,19%

29
Spanje
1,62%

77
Frankrijk
4,31%
59
Bulgarije
3,31%

127
Polen
7,11%

36
Italië
2,02%

410
Roemenië
22,97%

23
Nederland
1,29%
19
Portugal
1,06%

56
Andere
3,14%
892
België
49,97%

8
9
Tsjechische Litouwen
Republiek 0,50%
0,45%
8
Kroatië
11
0,45%
Verenigd
Koninkrijk
0,62%
8

1
Estland
0,06%
1
5
Ierland
Griekenland
0,06%
1
0,28%
1
3
Zweden Luxemburg
Letland 0,06%
0,06%
0,17%

Duitsland
0,45%

Van de burgers van de Europese Unie die in onze centra
worden opgevangen:
•
•

is 50% Belg;
komt 38 % uit een Oost-Europees land.
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2.4 Oorzaken van de breuk
einde opvang RT
mensenhandel
positief antwoord Fedasil
utzetting RT
overbevolkte leefruimte
beschermingsmaatregel
failliet
oplichting/misbruik
fysieke handicap
mislukte doorverwijzing
uitzetting ziekenhuis
mentale handicap
toerist
agressie/diefstal
einde rechten/sancties
medische balling
negatief antwoord Fedasil
alcoholisme
familiaal geweld
drugsverslaving
einde opvang/uitzetting OT
terugkeer naar België
onbewoonbaarheid
conﬂict met eigenaar
einde ziekenhuisopname
einde huurcontract
brand
jobverlies
partnergeweld
verslaving
verlaten gevangenis
mentale gezondheid
einde opvang andere
ﬁnanciële problemen
fysieke gezondheid
echtbreuk
gezinsbreuk
politiek asiel

bewezen

verklaring

andere
uithuiszetting
economisch vluchteling
0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

De oorzaken van de breuk die het vaakst worden
vastgesteld zijn:

“dakloze” drijven. Bij gebrek aan een aangepast antwoord,
dreigt het individu chronisch dakloos te worden.

•
•

Zo vinden we op straat mensen met meervoudige problemen terug, wiens situatie niet kan worden opgelost door de
spoeddiensten van ziekenhuizen of psychiatrische instellingen en evenmin door de “klassieke” opvangcentra, waar
ze geen plaats zullen vinden, ofwel omdat deze volzet zijn,
ofwel omdat het huishoudelijk reglement geen personen toelaat die verslaafd zijn aan alcohol of te verzwakt zijn om nog
een insertiedynamiek op te starten.

•
•

economische vluchtelingen met 30% ;
het verlies van de woning (uitzetting, einde contract,…)
met bijna 11% ;
politieke vluchtelingen met 7% ;
gezinsbreuken met 5,2%.

We merken op dat bovenstaande oorzaken natuurlijk niet
exclusief zijn. De dagelijkse ervaring leert ons dat het
vaak een combinatie van factoren is, een opeenstapeling
van omstandigheden, die iemand progressief in het statuut
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2.5 Inkomstenbronnen

1.961
Geen
36%

346
Leeﬂoon
(OCMW)
6% 163
Mutualiteit
3%
126
Werkloosheidsuitkering
2%

255
Andere
5%

54
Handicap
1%

2.542
Niet begrepen
en/of AVE
47%

48
Job
1%
49
Andere
1%

37
Pensioen/IGO
1%

47
Zwartwerk
1%
2
Onderhoudsgeld
0%

22
Kindergeld
1%
17
Bedelen
0%
5
Toeslag
werkloosheidsuitkering
0%

57,7% van de opgevangen personen hebben geen enkele
inkomstenbron wanneer ze voor het eerst in contact komen
met onze diensten.
We merkten gedurende de winter 2016-2017 een opvallend
groot aandeel migranten op, meestal in transit, die geen
toegang hebben tot aangegeven inkomsten. We herinneren eraan dat buitenlanders geen enkel recht hebben op
sociale uitkeringen, behalve dringende medische hulp. De
niet-Belgische Europese burgers hebben evenmin recht op
financiële hulp indien ze geen vast adres of een historiek
van sociale bijdragen hebben in het land.
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2.6 Duur en frequentie van de opvang
70

62,46
60

50

% verschillende personen

% gemiddeld aantal nachten

40

30

19,80

20

12,09
10
7,96

5,23
4,34

4,69

3,33

4,16

5,44
3,40

0
1 : 10

11 : 10

21 : 30

31 : 40

4,15
2,13

41 : 50

51 : 60

4,46
1,93

61 : 70

4,21
1,59
71 : 80

1,01

3,04

81 : 90

3,69
1,10
91 : 100

1,05

3,88

101 : 110

5,40

4,62

4,25

6,58

5,18

1,05

1,05

1,13

1,01

1,20

111 : 120

121 : 130

131 : 140

141 : 150

151 : 160

3,40

161 : 170

Deze grafiek toont volgende tendensen:
•

•

•
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Meer dan 60 % van het opgevangen publiek, hetzij
3.585 personen, bracht slechts 1 tot 10 nachten door
in onze opvangstructuren. Dit komt overeen met 12%
van de aangeboden overnachtingen.
We kunnen hieruit afleiden dat meer dan de helft van
het opgevangen publiek zich deze winter in een tijdelijk
urgente situatie bevond.
75,5% van het opgevangen publiek, hetzij 4.342 personen, bracht, over het hele Winterplan gezien, minder
dan 31 nachten door in onze centra. De opvang van dit
publiek vertegenwoordigde dus 21,12% van het totale
aantal overnachtingen in deze periode.

•

•

•

11% van het opgevangen publiek, hetzij 630 personen,
bracht, over de hele winterperiode gezien, meer dan 90
nachten door in de centra. Dit komt overeen met 53,4%
van de aangeboden overnachtingen.
630 personen verbleven dus minstens één nacht op
twee in de centra van Samusocial in het kader van het
Winterplan.
5,6% van het opgevangen publiek, hetzij 322 personen,
bracht in het kader van het Winterplan meer dan 141
nachten door in de centra van Samusocial, ofwel bijna
alle winternachten. Dit publiek vertegenwoordigde
31,5% van de deze winter aangeboden overnachtingen.

We onthouden dus:

•
•
•

dat personen die zich in een tijdelijke crisissituatie bevinden (10% of minder van het totale aantal overnachtingen) de helft van het opgevangen publiek uitmaken.
dat de personen die deze winter minstens één nacht op twee hebben doorgebracht in onze centra 11,6% van
het opgevangen publiek uitmaken.
dat de personen die bijna elke winternacht werden opgevangen slechts 5,2% van het opgevangen publiek
uitmaken, maar dat ze 25,6% van de aangeboden overnachtingen uitmaken.
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2.7 Duur van de dakloosheid en beroep op onze diensten
66% van het opgevangen publiek, hetzij
3.793 personen, verbleef voor november 2017
nog nooit in de centra van Samusocial.

Verdeling van de opgevangen personen volgens moment van eerste opvang (%)

Personen gekend voor de winter 17-18

33,92 %

66,08 %

Personen gekend sinds de winter 17-18

0

10

Een vergelijking tussen deze gegevens en de gegevens betreffende het interval tussen de winterperiodes toont aan
dat het om een constante tendens gaat en niet om een aanzuigeffect ten gevolge van de verhoging van de opvangcapaciteit tijdens het Winterplan.
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We merken ook op dat 1.947 personen, ofwel bijna 34%
van het opgevangen publiek, reeds voor november 2017 bij
Samusocial verbleef.

2.8 Samengevat

•

5.740 mensen kregen onderdak, waarvan:
•

4.099 alleenstaande mannen, hetzij 71% van het opgevangen publiek;

•

1.082 leden van een gezin, waaronder 629 kinderen, hetzij 18% van het opgevangen publiek;

•

539 alleenstaande vrouwen, hetzij 9% van het opgevangen publiek.

•

46% van het opgevangen publiek bestaat uit alleenstaande mannen tussen 20 en 39 jaar. Hiermee zijn zij
het vaakst voorkomende profiel bij het dakloze publiek dat door Samusocial wordt opgevangen.

•

33% van de opgevangen personen hebben de Belgische nationaliteit of zijn onderdanen van een lidstaat
van de Europese Unie.

•

54,6% van het opgevangen publiek heeft minder dan 10 nachten doorgebracht tijdens de hele winterperiode. De opvang van dit publiek is goed voor 9,5% van de aangeboden overnachtingen.

•

Meer dan de helft van het opgevangen publiek verkeert in een tijdelijke noodsituatie en heeft geen langdurige opvang nodig.

•

11% van het opgevangen publiek (630 personen) heeft minstens één nacht op twee doorgebracht in onze
wintervoorzieningen. Dit komt overeen met 53,4% van de aangeboden overnachtingen.

•

De personen die bijna elke winternacht in de winteropvang doorbrachten, vertegenwoordigen slechts 5,6%
van het opgevangen publiek, maar nemen 31,5% van de aangeboden overnachtingen voor hun rekening.

•

3.793 personen, hetzij 66% van het opgevangen publiek, verbleven voor het eerst bij Samusocial tijdens de
winter 2017-2018.
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3. Vaststellingen
Samusocial kan enkel vaststellen dat de uitsluiting jaar na
jaar toeneemt: toename van de daklozenpopulatie in zijn
geheel, toename van het aantal gezinnen op straat, toename
van het aantal alleenstaande vrouwen en mannen, toename
van het aantal migranten en sans-papiers, een groot aantal
mensen met meervoudige problemen (medisch, psychologisch/psychiatrisch, sociaal en financieel).

Parallel hiermee zien onze teams, onze sociale diensten
en de gemeentebesturen in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest een duidelijke toename van het aantal al dan niet
georganiseerde kraakpanden, waarin de mensen die niet
terechtkunnen bij de permanent oververzadigde onthaalstructuren onderdak vinden.

3.1 Algemene toename van het aantal daklozen
Elk jaar stellen de OCMW’s een algemene toename van het
aantal daklozen vast in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De gegevens van het OCMW van Brussel-Stad met betrekking tot de «jaarlijkse evolutie van het aantal daklozen
volgens type hulp» bevestigen deze tendens. Het aantal
daklozen dat door het OCMW wordt geholpen steeg van
2.041 in 2011 (waarvan 357 in een opvangtehuis) tot 3.715
(waarvan slechts 622 in een opvangtehuis) in 2017.

Let wel: deze cijfers geven slechts een indicatie. In werkelijkheid ligt het aantal daklozen in het Brussels Gewest
veel hoger. De mensen die worden opgevolgd door de
OCMW’s van de 18 andere gemeenten werden niet in rekening gebracht, evenmin als werklozen en andere uitkeringsgerechtigden (invaliditeit, pensioen, ...) of mensen die geen
beroep doen op de OCMW’s, waaronder vele mensen die
illegaal in het land verblijven.

Evolutie van het aantal daklozen dat hulp ontvangt van het OCMW van Brussel

Jaar

Opvangtehuis

Transitwoning

Leeft op straat

Andere situatie

Totaal

2011

357

28

1243

413

2041

2012

285

29

1359

428

2101

2013

298

44

1390

594

2326

2014

421

45

1605

565

2636

2015

358

61

1742

472

2633

2016

531

123

2020

420

3094

2017

622

126

2599

368

3715
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3.2 Globale toename van het aantal
gezinnen op straat
De meest spectaculaire evolutie betreft de gezinnen: dit
publiek is meer dan verdrievoudigd sinds de winter 20092010, van 291 tot 1.082 personen.
De over het hele jaar verzamelde gegevens tonen aan dat
het aantal gezinnen meer dan verdrievoudigde tussen 2007
en 2017, van 115 tot 496 opgevangen gezinnen.

Evolutie van het aantal opgevangen gezinnen 2007-2017
496

500

397

400

292

300

275

284

228
183

200

115

141

178

133

100

Deze cijfers hebben echter enkel betrekking op de gezinnen
die effectief worden opgevangen door Samusocial en geven
dus een vertekend beeld van het groeiende aantal dakloze
gezinnen in Brussel.
Onder de gezinnen die de voorbije jaren hulp kregen, zien
we een groot aantal éénoudergezinnen die het slachtoffer
werden van huiselijk geweld, gezinnen met beide ouders
met sociale minimuminkomens en gezinnen uit niet-Europese landen (vooral Afrika en het Midden-Oosten) en uit
Oost-Europa. Elk jaar neemt het aandeel gezinnen uit OostEuropese landen toe (Slowakije, maar ook en vooral Roemenië
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en Bulgarije). De meeste van hen zijn Roma-gezinnen die aangeven dat ze in hun land van oorsprong het slachtoffer zijn van
discriminatie. Er zijn weinig mogelijkheden om deze gezinnen te begeleiden, want ondanks hun Europese nationaliteit
kunnen ze enkel aanspraak maken op een job of sociale bijstand indien ze over een wettelijke verblijfplaats beschikken.

3.3 Toename van het aantal alleenstaande vrouwen dat chronisch op
straat leeft

Over de 19 werkingsjaren heen stellen onze teams een globale toename vast van het aantal vrouwen dat hulp vraagt
en meer bepaald een toename van het aantal chronisch dakloze alleenstaande vrouwen.
Het aantal opgevangen vrouwen steeg met 40% ten opzichte van de winter 2014-2015 (386 vrouwen), tot 539 deze
winter. Ook het aantal aan deze groep aangeboden overnachtingen steeg van 14.154 overnachtingen in 2014-2015
tot 21.940 overnachtingen deze winter. Dit is een toename
met 55% in 3 jaar.

Vaak liggen psychiatrische stoornissen, soms in combinatie met andere problemen (alcoholverslaving, drugsverslaving, familiale of medische problemen), aan de basis van
de breuk. De doorverwijzing van deze personen naar de
tweedelijnsstructuren met strengere toelatingscriteria
(zoals volledige autonomie) wordt bemoeilijkt door verschillende factoren:
•

•
Deze tendens geeft de toename van het aantal chronisch
dakloze vrouwen weer en dus ook de toename van het
aantal bedden dat elke nacht wordt bezet in de centra van
Samusocial. De cijfers van de laatste twee winterplannen
tonen een recordbezetting tot 140 vrouwen per nacht.

•

•
•

ze zijn geen acuut gevaar voor zichzelf of voor anderen, zodat ze niet in aanmerking komen voor een
gedwongen opname in de psychiatrie;
ze willen hun ziekte niet erkennen en weigeren dus
psychiatrische zorg;
ze zijn niet in staat in gemeenschap te leven en de leefregels op te volgen die in de tweedelijnsstructuur, zoals
in opvangtehuizen, wordt gehanteerd;
ze leven meestal al lang op straat en zijn chronisch dakloos geworden;
de meesten van hen hebben geen enkele contact meer
met hun familie en met de wereld rond hen.
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3.4 Toename van het aantal
mensen zonder papieren of
met een precair administratief
statuut
Dagelijks stellen onze mobiele hulpteams vast dat het
aantal mensen zonder papieren toeneemt. Behalve mensen
die illegaal in het land verblijven, ontmoeten we mensen in
diverse precaire situaties: vrouwen met een F-kaart die het
slachtoffer werden van partnergeweld en hun verblijfsrecht
dreigen te verliezen als ze scheiden van hun echtgenoot;
Europese burgers die zich onwettig op het grondgebied bevinden, met een E-kaart en slechts beperkte toegang tot
sociale bijstand; mensen met verblijfsdocumenten (studenten- of werkvisum) maar die geen recht hebben op sociale
bijstand door de Staat.

3.5 De omzwervingen van de
transitmigranten
Sinds eind 2015 zien we vele migranten die verklaren op
doorreis te zijn, waarbij Brussel slechts een tussenstop is
op weg naar hun eindbestemming: Engeland. Zij willen zich
niet in België vestigen en willen dus ook geen asiel aanvragen, ook al zou dit hun een tijdelijk onderdak bieden.
Aangezien de Dublinverordening de kandidaat-vluchtelingen verbiedt om asiel aan te vragen in twee lidstaten van
de Europese Unie, zouden ze zo geen asiel meer kunnen
aanvragen in Engeland.
De hulp van Samusocial voor dit publiek beperkt zich tot het
voldoen aan de primaire behoeften (onderdak, verzorging,
hygiëne, maaltijden). De mogelijkheden om deze personen
te begeleiden of een oplossing te zoeken zijn immers zeer
beperkt tot onbestaande, aangezien ze zich niet in België
willen vestigen.
Samusocial houdt voortdurend contact met dit publiek,
vooral om de meest kwetsbare mensen snel te identificeren en prioritair hulp te bieden.
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3.6 Toename van het aantal kwetsbare personen

De toename van het aantal daklozen – van alle
categorieën - stelt Samusocial voor een moeilijk
dilemma: verzoeken om nachtopvang van vrouwen
en gezinnen weigeren of zwakke en zieke mannen
die dringend hulp nodig hebben op straat laten.

Enkel al bij de alleenstaande personen (die geen deel uitmaken van een gezin) tellen we honderden door onze teams
als extreem kwetsbaar beschouwde mensen, voor wie een
nacht op straat een onmiddellijk gevaar betekent …

Bij deze mensen zien we:
•

•

vrouwen die soms in een hachelijke situatie zitten (met
psychiatrische of lichamelijke aandoeningen, zwanger,
verslaafd, jonge meisjes die met hun omgeving hebben gebroken, oudere mensen, …), en kwetsbaarder zijn
voor agressie, diefstal en verkrachting;
zwakke, zieke of oudere mannen met soms zware psychiatrische problemen (syndroom van Korsakoff, schizofrenie, seniliteit).
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3.7 Toename van het aantal kraakpanden en kampeerplaatsen

Sinds twee jaar zien we ook talrijke kraakpanden en kampeerplaatsen opduiken in het Brussels Gewest, waarin alleenstaande vrouwen en mannen, maar vooral gezinnen,
sans-papiers, Roma, onderdanen van Oost-Europese en
niet-Europese landen onderdak vinden. Sommigen vonden
geen plaats in de verzadigde centra van Samusocial, anderen wilden daar niet verblijven en wilden in groep blijven,
om zich niet te hoeven aanpassen aan de beperkende regels
die door de centra worden opgelegd.

9
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Samusocial is een bevoorrecht gesprekspartner van de
overheid geworden met betrekking tot de opvolging van
deze noodschuilplaatsen en om oplossingen te zoeken voor
de huisvesting van deze mensen wanneer hun kamp of pand
wordt ontruimd.
Buiten het Winterplan9, dat de opvangcapaciteit gevoelig verhoogt, zijn de opvangmogelijkheden bijzonder beperkt. Daarom wordt voorrang gegeven aan mensen die als
meest kwetsbaar worden beschouwd (gezinnen, zwangere vrouwen, zwakke/zieke/oudere mannen). Zij krijgen bij
Samusocial prioritair opvang en ondersteuning.

Voor meer informatie over dit onderwerp, zie punt 1.2.5. « Het Winterplan 2015-2016 », p. 60

3.8 De moeilijke doorverwijzing van mensen met een meervoudige
problematiek
De ervaring leert ons dat het vaak een combinatie van factoren, een cumulatie van problemen, is die iemand langzaamaan in het statuut “dakloze” dwingen. Indien er geen
hulp wordt geboden, zal dit zijn of haar identiteit worden.
We ontmoeten op straat mensen met meervoudige problemen,
aan hun lot overgelaten omdat ze met hun problemen niet terechtkunnen op de spoeddienst van een ziekenhuis of van een
psychiatrische instelling, die evenmin een plaats vinden in
de klassieke opvangtehuizen omdat deze geen vrije plaatsen
meer hebben of een intern reglement hebben dat personen
onder invloed van alcohol of met psychische problemen die
een reïntegratiedynamiek onmogelijk maken, weert.

•
•
•

•

•

•
Deze mensen bevinden zich dus in een onhoudbare situatie,
een “no man’s land” en weten niet meer tot welke instelling
zich te richten.
Deze gevallen zijn steeds talrijker en complexer en het is moeilijk ze te typeren: zwervende jongeren, aan hun lot overgelaten
gezinnen, jonge migranten uit het Oosten of het Zuiden, mensen
met een alcoholverslaving, mensen met psychiatrische stoornissen, oudere mensen, … De kern van het probleem is het gebrek
aan aangepaste opvangcentra maar ook het gebrek aan een beschrijving van deze problemen.

•
•

vrouwen zonder verblijfsdocumenten met kinderen die
het slachtoffer zijn van partnergeweld
verslaafde vrouwen met jonge kinderen
rouwen met psychiatrische stoornissen, met of zonder
kinderen, die niet voldoen aan de criteria voor een psychiatrische opname
gezinnen die worden opgevolgd door de Service d’Aide à la Jeunesse en die persona non grata zijn bij de
opvangtehuizen
zieke mensen zonder verblijfsdocumenten (diabetes,
handicap,…) die geen ziekenhuisopname of revalidatiekuur nodig hebben
oudere mensen die ver zorg ing /door ver w ijzing weigeren
mensen met dieren
gezinnen met meer dan 6 kinderen

De mensen die in contact komen met de werking
van Samusocial bevinden zich dus wel degelijk in
een noodsituatie, of het nu gaat om mensen die uit
hun woning werden gezet, mishandelde vrouwen,
mensen met psychiatrische of psychologische
stoornissen, mensen met verslavingen, ...

Voorbeelden van gevallen waarbij een doorverwijzing volgens de bestaande criteria in het kader van opvangtehuizen
bemoeilijkt wordt:
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4. Aanbevelingen
Samusocial doet nu al enkele jaren oproepen en aanbevelingen: de noodzakelijke verhoging van de structurele
opvangcapaciteit, het gebrek aan aangepaste tweedelijnsstructuren om de doorverwijzing via ons noodopvangcentrum te vergemakkelijken, een onderscheid in de geboden
opvang naargelang de problematiek, een betere psychologische, medische en sociale begeleiding in alle opvangcentra,
het behoud van het federaal winterplan om te trachten te
voldoen aan alle verzoeken om opvang.

Eén van de dringendste aanbevelingen is de noodzaak aan
opvang die is aangepast aan de bijzonder delicate situatie
van gezinnen met kinderen. Het is absoluut noodzakelijk
om de opening van een apart wintercentrum specifiek voor
gezinnen met kinderen voor te bereiden.

1. Een structurele opvangcapaciteit die is aangepast aan de noden
De uitsluiting en ellende verdwijnen natuurlijk niet aan het
einde van de winter.
Om aan de nood te voldoen moet het aantal permanent beschikbare structurele plaatsen voldoende groot zijn, zodat
er geen onmogelijke keuzes moeten worden gemaakt tussen
fysiek kwetsbare mensen, alleenstaande vrouwen, gezinnen
met kinderen en tijdelijke noodsituaties. Daarenboven zou
een blijvende opvangcapaciteit na de winter het mogelijk
maken om de eerste begeleidende stappen die in de winteropvang worden genomen, uit te bouwen tot een duurzame
begeleiding naar herinschakeling, het hele jaar door.

Zo zouden 420 plaatsen het hele jaar beschikbaar blijven in
het kader van de noodopvang, bovenop de 158 plaatsen in
het Familiecentrum en in het centrum MediHalte.
Op dit moment bedraagt de opvangcapaciteit van Samusocial
buiten de winter 578 plaatsen, als volgt verdeeld:
•

•
•

De oproep van Samusocial viel niet in dovemansoren: na dit winterseizoen beslisten de ministers van de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie om 200 bijkomende plaatsen te financieren in het centrum Poincaré
om ervoor te zorgen dat extreem kwetsbare mensen naast
opvang ook een intensieve begeleiding kunnen krijgen.

•

220 noodopvangplaatsen voor mannen/vrouwen/
gezinnen: Centrum Vestje (Brussel-Stad) en Centrum
Poincaré (Anderlecht);
200 laagdrempelige noodopvangplaatsen: Centrum
Poincaré (Anderlecht);
120 plaatsen voor gezinnen met kinderen:
Familiecentrum (Sint-Lambrechts-Woluwe);
Centre familles (Woluwe-Saint-Lambert);
38 plaatsen voor zieke personen: MediHalte (Laken);

Dankzij de permanent verhoogde capaciteit kan een
diepgaande continue begeleiding worden ontwikkeld,
om zomer en winter tot het einde ondersteuning
te bieden, tot het verlaten van de straat.
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2. E
 en winterplan dat gezinnen
24u/24u residentiële opvang in
een specifiek centrum garandeert
Een winterplan moet gezinnen en kinderen 24u/24u een
aparte en kwalitatieve opvang kunnen bieden, om een te
brute confrontatie tussen de heterogene doelgroepen te
vermijden. Er wordt vooruitgang geboekt met de verlenging
van de gewestelijke financiering voor het Familiecentrum
in Sint-Lambrechts-Woluwe. Het aantal gezinnen dat om
opvang verzocht, was echter zo groot deze winter, dat verschillende onder hen niet 24u/24u terecht konden in onze
centra. Deze mensen werden overdag doorverwezen naar de
dagcentra “86.400”, maar dit is verre van een ideale oplossing, met grote nadelen (zo hebben gezinnen met jonge kinderen overdag bijvoorbeeld geen toegang tot een kamer).
Er moeten dus maatregelen worden genomen om een apart
wintercentrum ter beschikking van gezinnen met kinderen te stellen.
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3. H
 et behoud en de verdere uitbouw van de
sociale begeleiding
We kunnen het niet genoeg herhalen : een winterplan
mag zich niet beperken tot onderdak en de primaire behoeften (voeding, sanitair, medische zorgen). Iedereen
die wordt opgevangen in onze noodopvangcentra, moet
sociale begeleiding worden aangeboden. Dit is de kern
van de werking van Samusocial. Natuurlijk moet eerst
noodhulp worden geboden, maar vanuit het idee dat de
toestand van de persoon moet verbeterd worden om
uiteindelijk oplossingen te vinden voor de dakloosheid.
In vele gevallen is de noodhulp – het dringend voldoen
aan de primaire behoeften – trouwens net de aanzet voor
mensen die anders geen reïnsertiepogingen zouden doen,
om zich te laten begeleiden. De noodopvang blijft het
hoofddoel, maar is vaak ook een kans om contact te leggen
met bijzonder gedesocialiseerde en/of chronisch dakloze
mensen, die soms aan zware psychologische en psychiatrische stoornissen lijden. Deze mensen moeten langdurig
medisch, psychologisch en sociaal begeleid worden.

4. E
 en noodzakelijke versterking van het
psychologische en verpleegkundige aanbod

5. E
 en tweedelijnsnetwerk met soepele en
aangepaste toegangsvoorwaarden

Vele chronisch dakloze mensen hebben psychologische of
psychiatrische en gezondheidsproblemen die elkaar onderling beïnvloeden en niet alleen de opvang, maar ook de
zoektocht naar geschikte oplossingen bemoeilijken. Dankzij
de ontwikkeling van onze psychologische, verpleegkundige
en medische omkadering sinds enkele jaren kon de kwaliteit
van de begeleiding in onze centra en door onze mobiele
hulpteams worden verbeterd.

Voor vele daklozen blijft het een moeilijke, of zelfs onmogelijke, zoektocht naar oplossingen om de straat te kunnen
verlaten. Zo blijven ze veroordeeld tot onze noodopvangvoorzieningen. Wij pleiten voor opvangtehuizen met soepelere toelatingscriteria die een aangepaste begeleiding
toelaten, gezien het feit dat de kandidaten vaak een meervoudige problematiek, een combinatie van problemen, vertonen (verslavingen, psychiatrische stoornissen, schulden,
medische problemen, enz.).

Sinds 2017 biedt de cel 107, een samenwerkingsproject met
het centrum Titeca en de Smes, ook enkele psychologische
raadplegingen aan. Binnen de huidige opzet van deze samenwerking kan echter geen permanentie worden georganiseerd in onze centra om tegemoet te komen aan de grote
nood aan psychologische ondersteuning en begeleiding
bij ons publiek.

De hoge toelatingsdrempel in de meeste opvangtehuizen
(strikte toelatingsvoorwaarden en streng intern reglement)
is een grote hindernis voor een groot deel van de door de
teams van Samusocial opgevolgde personen.

Daarenboven lag de nadruk tijdens dit winterplan op een
versterkt verpleegkundig aanbod ter aanvulling van de vrijwilligerspermanenties van Dokters van de Wereld, zowel
wat betreft de systemische screening als wat betreft de
voortzetting van de zorg. Er is echter op dit moment niet
genoeg medisch en paramedisch personeel om de verpleegkundige permanenties in alle opvangcentra van Samusocial
te systematiseren.
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6. O
 nvoorwaardelijkheid, kosteloosheid en
recht op anonimiteit
In het kader van de wintervoorzieningen moet onvoorwaardelijkheid worden gegarandeerd. Tijdens zeer koude
periodes moet de vraag naar de administratieve situatie
van de om hulp vragende persoon niet worden gesteld. Dit
moet een fundamenteel principe van de humanitaire noodhulp blijven. De prioriteit van de aangeboden opvang moet
worden bepaald door de kwetsbaarheid en niet door de administratieve situatie.
Gratis toegang tot de noodopvangvoorzieningen is eveneens van fundamenteel belang, ook voor mensen die een
inkomen hebben. Vele daklozen zijn immers alle zin voor
prioriteiten verloren en verkiezen buiten te slapen dan te
betalen voor een overnachting. Bovendien zorgt de gratis
opvang er soms voor dat mensen met een inkomen er sneller terug bovenop komen door overnachtingskosten uit te
sparen, zodat ze vervolgens een huurwaarborg of een eerste
maand huur kunnen betalen.
De verplichting zijn echte identiteit op te geven mag geen
voorwaarde zijn voor hulp en begeleiding. De anonimiteit moet gewaarborgd kunnen worden aan mensen die
om hulp vragen.
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7. D
 e voortzetting van een federaal winterplan
ter aanvulling van het gewestelijk plan
in Brussel
Als hoofdstad van ons land kent Brussel een grote concentratie daklozen. Voor deze situatie is een federaal plan nodig
om de doelstelling van “0 weigeringen” te kunnen voortzetten en alle mensen zonder onderdak een oplossing te
kunnen bieden tijdens de winter, ongeacht hun administratieve situatie.
Samusocial juicht de uitrol van een federaal winterplan
sinds 2012 toe en dringt er elk jaar op aan dit voort te zetten
in het Brussels Gewest.
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