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Noodhulp en begeleiding naar oplossingen voor de dakloosheid
Opdracht “Daklozen”

36.183
tussenkomsten in
de straat

De mobiele hulpteams

208.521
behandelde
oproepen

De
telefoonpermanentie

7.780
opgevangen
personen

Opvang

1.388
uitgevoerde
begeleidingstrajecten

Sociale begeleiding

127.729
prestaties

Medische begeleiding

586
geslaagde
oriëntaties

Oriëntatie
Begeleiding

Vaststellingen
betreffende
het
opgevangen
publiek

4



Onthaal van mensen die internationale bescherming hebben aangevraagd, in opdracht van Fedasil

5.679 alleenstaande personen worden
opgevangen waarvan:

3.776 gezinsleden waarvan:

We danken al onze partners en donateurs, particulieren en bedrijven, die gekozen
hebben om zich met ons te engageren in de strijd tegen uitsluiting en dakloosheid. 

Opdracht "Asielzoekers"

2 centra 500 opvangplaatsen

4.797 alleenstaande mannen 882 alleenstaande vrouwen

1.959 volwassenen 1.817 kinderen
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Zoals elk jaar stond ook 2018 voor Samusocial in het teken van noodhulp aan de meest kwetsbare mensen in
Brussel. De cijfers spreken voor zich: er werden 253.984 overnachtingen aangeboden aan 7.780 verschillende
daklozen, waaronder 1.088 kinderen. Op één jaar tijd werden meer dan 400.000 maaltijden bereid in onze
opvangcentra. Onze mobiele hulpteams proberen de band met mensen die niet in onze centra kunnen of willen
overnachten, te behouden en zorgen voor medische, sociale en psychologische steun op straat. In 2017 hadden
ze zo 11.384 straatcontacten met 1.873 personen.

Tot slot konden onze begeleidende diensten ook 586 mensen doorverwijzen naar andere opvangfaciliteiten.
Dit laatste aspect is zeer belangrijk voor onze werking.

Deze cijfers zijn indrukwekkend, maar sommige erg kwetsbare personen slapen toch niet in de beschikbare
opvangstructuren, hetzij bij gebrek aan plaats, hetzij omdat zij dat zelf zo willen. In 2018 werd dit nogmaals
pijnlijk duidelijk toen bij het begin van de winter twee dakloze vrouwen op minder dan twee dagen tijd
overleden op straat. Hypothermie is immers niet het enige probleem van mensen op straat in de winter. Ook de
moeilijkheid om een kader te bieden dat mensen ertoe kan overhalen om de opvangfaciliteiten te gebruiken
speelt een rol. In die zin dragen wij een zekere verantwoordelijkheid voor de weigering van sommige mensen
om onze hulp te aanvaarden.

Dit punt staat centraal in het hervormingsproces van onze diensten: de kwaliteit van de opvang en van de
ondersteunende diensten die we aanbieden aan ons publiek. We voeren hierover momenteel een diepgaande
interne reflectie. De bedoeling is om maatregelen te kunnen nemen om de kwaliteit van de opvang te
verbeteren in het kader van de grote opvangstructuren die op bepaalde vlakken verre van optimaal zijn, maar
die ondanks deze tekortkomingen onmisbaar blijven.

De noodhulp mag geen doel op zich worden en zou niet mogen bestaan in een ideale wereld. Maar zolang
daklozen op straat in het hier en nu leven, blijft ze noodzakelijk. Noch de noodprogramma’s, noch de
inschakelingsprogramma’s kunnen los van elkaar de dakloosheid in huidige vorm oplossen. De
complementariteit van deze twee aspecten moet dus centraal blijven staan in onze werking. Onze vereniging
wil deze dan ook beter op elkaar afstemmen.

De huidige uitdaging in de context van de nieuwe gewestelijke ordonnantie betreffende de hulp aan dakloze
personen is dus de consolidering van een interventieformule die de twee fundamentele opdrachten waarrond
onze werking draait naadloos op elkaar laat aansluiten: een oplossing voor de primaire behoeften van de
persoon in kwestie (onderdak, maaltijd, zorg) en begeleiding bij het doorverwijzingsproces om duurzame
inschakelingsoplossingen te vinden.

2018 was het laatste jaar waarin onze diensten als « Samusocial » werkten. In de loop van 2019 heef onze
vereniging formeel een publiekrechtelijk statuut aangenomen.  In deze context wordt een reflectie gevoerd om
binnenkort een nieuwe naam bekend te maken die het huidige hervormingsproces zal bekrachtigen. Vanaf dat
moment kan de reflectie over de nieuwe publieke identiteit van de organisatie sereen worden gevoerd.

2018: de kwaliteit van de opvang in kwestie

Edito
2018: de kwaliteit van de opvang in kwestie

6



In de loop van 2018 heeft de overgangsraad van bestuur voortgewerkt aan een kader om de vereniging
financieel te stabiliseren. Op het niveau van de werking konden de opdrachten integraal worden behouden,
ondanks de moeilijkheden die we ondervonden door de terugval van de privégiften, die de werking van de
mobiele hulpteams en onze Medihalte (deels) financieren. Op bestuursniveau heeft de raad van bestuur, zoals
vorig jaar reeds aangekondigd, verschillende overgangsmaatregelen genomen om het beheer te saneren en
transparantie te garanderen (geen vergoeding voor de leden van de raad van bestuur, dubbele handtekening
voor alle handelingen, benoeming van een nieuwe directeur-generaal, nieuwe beheersprocedures voor de HR,
de aankopen en de giften).

 

We willen hulde brengen aan alle medewerkers op het terrein, die zich tijdens deze overgangsperiode
persoonlijk hebben ingezet, in vaak zeer moeilijke omstandigheden, om hun energie en hun vaardigheden ten
dienst te stellen van daklozen. De kracht van Samusocial ligt eerst en vooral bij dit menselijk kapitaal.

Onthaal van mensen die internationale bescherming hebben aangevraagd, in opdracht van Fedasil

5.679 alleenstaande personen worden
opgevangen waarvan:

3.776 gezinsleden waarvan:

We danken al onze partners en donateurs, particulieren en bedrijven, die gekozen
hebben om zich met ons te engageren in de strijd tegen uitsluiting en dakloosheid. 

Opdracht "Asielzoekers"

2 centra 500 opvangplaatsen

4.797 alleenstaande mannen 882 alleenstaande vrouwen

1.959 volwassenen 1.817 kinderen
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In 2018 voerden de mobiele teams 36.183 prestaties uit tijdens 10.979 ontmoetingen met 1.871 verschillende
personen.

Team:

6 personen (opvoeders, maatschappelijk assistenten,
psychologen, verplegers, chauffeurs)

De mobiele teams worden samengesteld om medische,
psychologische en sociale diensten te kunnen bieden. Elk
team telt een verpleger, een maatschappelijk werker en
een psycholoog

2 mobiele dagteams en 1 à 2 mobiele nachtteams

De mobiele hulpteams doorkruisen dag en nacht het grondgebied van het Brussels Gewest om daklozen te
helpen. Doelstellingen:

De dialoog aangaan, een vertrouwensband creëren

In de eerste noden voorzien (water, voeding, hygiënekits, eerstelijnszorgen …)

Een diagnose stellen van de vastgestelde problemen (lichamelijke en mentale gezondheid, administratieve
problemen …)

Begeleiden en doorverwijzen naar een dienst die is aangepast aan de wensen en de noden van de persoon
(ziekenhuis, opvangtehuis …)

De mobiele hulpteams in 2018

Werking

De mobiele hulpteams

Contact zoeken met daklozen, noodhulp (opvang, zorg, maaltijden, luisteren en informeren) en begeleiding
voorstellen voor een herinschakeling.
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In de loop van 2018 namen onze mobiele hulpteams 10.439 maal contact op met 1.871 verschillende personen
(1.548 mannen en 323 vrouwen). In totaal werden 36.183 prestaties uitgevoerd.

Mannen (82.74%)

Vrouwen (17.26%)

Mannen 1548 82.74 % Vrouwen 323 17.26 %

Publiek ontmoet
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36.183 uitgevoerde prestaties door de mobiele hulpteams in 2018
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Andere (21.5%)

Schaerbeek (5.22%)

Elsene (8.57%)

Anderlecht (10.69%)

Sint-Gillis (13.31%)

Brussel (40.7%)

De Stad Brussel en de aangrenzende gemeenten blijven de zone waarin onze mobiele hulpteams het vaakst
interventies uitvoeren.

Waals Gewest 16 0.04 %

Haren 17 0.05 %

Koekelberg 57 0.16 %

Sint-Agatha-Berchem 118 0.33 %

Andere 148 0.41 %

Ganshoren 151 0.42 %

Neder-Over-Hembeek 190 0.53 %

Sint-lambrechts-Woluwe 190 0.53 %

Sint-Pieters-Woluwe 223 0.62 %

Watermaal-Bosvoorde 239 0.66 %

Jette 249 0.69 %

Vlaams Gewest 335 0.93 %

Sint-Jans-Molenbeek 395 1.09 %

Zaventem 429 1.19 %

Ukkel 439 1.21 %

Auderghem 508 1.4 %

Forest 619 1.71 %

Sint-Joost-Ten-Node 634 1.75 %

Evere 891 2.46 %

Laken 954 2.64 %

Etterbeek 977 2.7 %

Schaerbeek 1890 5.22 %

Elsene 3102 8.57 %

Anderlecht 3868 10.69 %

Sint-Gillis 4816 13.31 %

Brussel 14728 40.7 %

Interventiezones van de mobiele hulpteams
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In 2018 zorgden de mobiele hulpteams voor 830 doorverwijzingen

Andere (14.22%)

Ziekenhuis (8.8%)

Samusocial (76.99%)

De meeste doorverwijzingen door de mobiele hulpteams betreffen de begeleiding naar een opvangcentrum
van Samusocial. De categorie « Andere » betreft de Medische centra, OCMW’s, Dokters van de Wereld / Athéna,
de gemeenten, FARES, preventiediensten, opvangtehuizen.

Andere 118 14.22 % Ziekenhuis 73 8.8 % Samusocial 639 76.99 %

Verdeling van de doorverwijzingen door de mobiele hulpteams
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Toename van het aantal dakloze personen op straat à
toename van het aantal meldingen en verzoeken om
interventie door de sociosanitaire sector en particulieren

De meeste van deze mensen bevinden zich in een
onregelmatige administratieve situatie, wat de
mogelijkheden beperkt betreffende begeleiding of
doorverwijzing om een oplossing te vinden voor hun
dakloosheid: migranten op doorreis, mensen zonder
papieren die hier permanent verblijven, mensen uit Oost-
Europa.

Veel van deze mensen hebben psychologische of
psychiatrische problemen.

« Ik maak deel uit van het dagteam voor de maraude en ik volg daarbij vooral dakloze mensen op

die al bekend zijn bij onze mobiele teams: overdag maken we gebruik van het feit dat meerdere

partnerdiensten open zijn voor psychologische, medische en sociale begeleiding. Overdag heb je

ook meer tijd om een band tot stand te brengen, om een vertrouwensrelatie te creëren of te

onderhouden: het feit dat je een complexe administratieve situatie deblokkeert, heeft vaak een

heel positief effect op het respect dat we krijgen van de mensen die we helpen, omdat ze hierdoor

plots opnieuw een perspectief krijgen in het leven. » 

Vaststellingen

Vooruitzichten

Zoektocht naar financiering om de
capaciteit en de dekkingsgraad (in de tijd
en geografisch) van de interventies van
de mobiele hulpteams te verhogen.

1

Het actieterrein van de maraudes
vergroten, onder meer door het gebruik
van elektrische fietsen om het onze
teams gemakkelijker te maken om
voetgangerszones en parken te
doorkruisen.

2

Cristina, sociale werker dagopvang
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Jean is niet altijd dakloos geweest. Zoals velen, is hij in een ingewikkelde situatie beland die uit de hand is
gelopen … en verloor hij zijn domicilie. Hij werkt nochtans en heeft een inkomen. Maar ondanks al zijn
inspanningen kan hij niet genoeg sparen voor een woning. Hij wil helemaal niet naar een opvangcentrum. Jean
heeft de materiële hulp van Samusocial niet nodig: hij verwarmt zijn tent met olie, heeft kleren en wast zich af
en toe. Jean heeft een heel andere behoefte:

« Wat mij echt plezier doet is om van tijd tot tijd met iemand te praten. Ik heb niet vaak de

gelegenheid om een praatje te slaan … » bekent Jean: « ik lees graag en hou van koken! Dat mis ik

het meest sinds ik geen huis meer heb. Gisteren ben ik er in geslaagd om alle ingrediënten voor

spaghetti bolognaise bij elkaar te krijgen … dat was lang geleden! Natuurlijk is dit niet het leven

waarvan ik had gedroomd, maar het kon erger … ».

De mobiele teams gaan binnenkort nog eens bij hem langs: wanneer de temperaturen dalen is het zeer
belangrijk om een vertrouwensband te houden en hem op tijd te overtuigen om zich te komen opwarmen.

Jean, dakloze opgevolgd door de mobiele teams
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208.521
oproepen behandeld door onze telefoonpermanentie
waarvan 190.266 oproepen een vraag om opvang betroffen

2.137
interventies door de mobiele hulpteams
na een melding over een persoon in nood bij onze telefoonpermanentie.

De telefoonpermanentie is het hele jaar door bereikbaar, 24u/24u, 7d/7d.
Samusocial verzekert een telefoonpermanentie via het centrale nummer (02/551.12.20) en het groene
nummer (0800/99.340), die het hele jaar door bereikbaar zijn, zowel ’s nachts als overdag.

De telefoonpermanentie is het zenuwcentrum van het netwerk aan voorzieningen en vervult
verschillende functies:

registratie van de vragen om onderdak (via het groene nummer) en de uitgaande doorverwijzingen van
andere diensten (OCMW, ziekenhuisstructuren, politie, verenigingen,…);

een eerste luisterend oor bieden om de meest geschikte interventiemethode te bepalen in functie van de
toestand van de persoon in nood (noodopvang, informatie, mobiel team, doorverwijzing naar een andere
dienst,…) ;

registratie van de meldingen en de vragen om interventie van de mobiele teams en verzamelen van de
nodige informatie om de situatie van de persoon adequaat aan te kunnen pakken;

verzekeren van de coördinatie tussen de centra.

Wie belt Samusocial ?
personen die hulp nodig hebben (onderdak, informatie, interventie van de mobiele teams,…).

De sociale diensten, de politie, de brandweer, de spoeddiensten van ziekenhuizen en andere sociale en
sanitaire actoren.

particulieren die een persoon in nood willen melden.

Cijfers 2018

Opdrachten

De telefoonpermanentie

15



Gebruikers (71.43%)

Anders (13.28%)

Dakloze sector (6.18%)

Medische diensten (4.39%)
Openbare diensten (3.1%)

Particulieren (1.62%)

Meldingen over personen in nood vertegenwoordigen een beperkt deel van de oproepen naar onze
diensten, maar gaan bijna altijd om meldingen van gewone burgers

De meerderheid van de oproepen gaan over een verzoek tot accommodatie, en in mindere mate een verzoek
tot een interventie van de mobiele teams.

Oproepen van openbare diensten, medische diensten en de daklozensector betreffen voornamelijk de
follow-up van de ondersteunde personen en aanvragen tot opvang.

Gebruikers 122.376 71.43 %

Anders 22.757 13.28 %

Dakloze sector 10.589 6.18 %

Medische diensten 7.516 4.39 %

Openbare diensten 5.307 3.1 %

Particulieren 2.776 1.62 %

Verdeling van de oproepen in 2018
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De opvang biedt een antwoord op:
Tijdelijke crisissituaties waarvoor niet onmiddellijk een oplossing kan worden gevonden: uitzetting uit de
woning, familiale problemen, echtelijk geweld … ;

Chronische dakloosheid: sommige mensen die al lang dakloos zijn, zijn niet in staat om de regels te volgen
in de tweedelijnsopvangcentra zoals opvangtehuizen

De noodopvangcentra Familiecentrum

De Medihalte Het Winterplan 2017-
2018

Step Forward

De opvangvoorzieningen

Opvang

In 2018 bood Samusocial aan 7.780 personen, waaronder 1.088 kinderen, 253.984 overnachtingen aan, hetzij
een gemiddelde van 696 overnachtingen per dag voor alle centra samen
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Leden van een gezin (23.7%)

Alleenstaande mannen (63.73%)

Alleenstaande vrouwen (12.3%)

NBMV (0.27%)

Leden van een gezin 1844 23.7 %

Alleenstaande mannen 4958 63.73 %

Alleenstaande vrouwen 957 12.3 %

NBMV 21 0.27 %

7.780 opgevangen personen
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Mannen (43.66%)

Vrouwen (17.51%)

Gezinnen (38.8%)

NBMV (0.03%)

Alleenstaande mannen vormen de grootste categorie met 64% van het opgevangen publiek, maar 43% van
de aangeboden overnachtingen.

Er werden meer gezinnen opgevangen dan vorig jaar. Zij vertegenwoordigen 23,7% van het opgevangen
publiek (vorig jaar 20%) en 38,80% van de aangeboden overnachtingen (39,1% in 2017).

Alleenstaande vrouwen vertegenwoordigen 12% van het opgevangen publiek (11% in 2017). In 2018
konden ook 21 NBMV (niet-begeleide minderjarige vreemdelingen) genieten van 71 overnachtingen bij
Samusocial (0,03% van de aangeboden overnachtingen).

Mannen 110902 43.66 %

Vrouwen 44474 17.51 %

Gezinnen 98537 38.8 %

NBMV 71 0.03 %

Verdeling van de 253.984 aangeboden overnachtingen volgens samenstelling
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Totale publiek 58,3% 41,7%

NBMV 73,2% 26,8%

Gezinnen 45,8% 54,2%

Vrouwen 46,6% 53,4%

Mannen 74,1% 25,9%

De proporties winter/zomer zijn in evenwicht voor wat betreft de gezinnen (45,8% en 54,2%) en de vrouwen.

74% van de overnachtingen voor alleenstaande mannen in 2018 betroffen de winterperiode: alleenstaande
mannen, die de grote meerderheid uitmaken van het daklozenpubliek, vinden buiten de winterperiode maar
zelden een plaats in de centra (de opvangcapaciteit is dan beperkt en er wordt voorrang gegeven aan gezinnen
en alleenstaande vrouwen, die kwetsbaarder zijn).

Verdeling van de overnachtingen volgens samenstelling en periode (winter versus
zomer)
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75,96% van de personen die worden opgevangen, brengen minder dan 31 nachten – minder dan
een maand – door in onze opvangcentra.
Deze personen nemen 28,37% van alle aangeboden overnachtingen voor hun rekening.

63,3% van de opgevangen personen brachten minder dan 10 dagen door in onze centra.
er wordt veel plaats ingenomen door de tijdelijke crisissituaties, die vragen om een nauwgezette en prioritaire
begeleiding, om ervoor te zorgen dat mensen snel terug onderdak vinden en niet in een uitsluitingsspiraal
terechtkomen.

4.75 % van de opgevangen personen slapen meer dan 180 nachten.
gemiddeld meer dan één nacht op twee – in onze centra en vertegenwoordigen 33% van de aangeboden
overnachtingen op een jaar.

Opgevangen publiek volgens opvangduur
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31
jongeren gehuisvest
en 2018

26
jongeren nog steeds
gehuisvest
fin 2018

2.794
prestaties
bij 31 jongeren

80
voedselpakketten
uitgedeeld
samenwerking met het project
DREAM van het OCMW van Brussel

Team:

Een coördinatrice

Twee opvoeders

Een sociaal assistente

Een psychologe

31 appartementen

Tot op heden zijn 31 individuele huizen verhuurd door onze
partners en door privé eigenaars aan jongeren, bijgestaan
door het Step Forward programma :

Privéeigendommen : 17

OCMW Brussel : 6

Agence Immobilière Sociale bruxelloise : 2

Vzw Communa : 2

Brusselse Woning : 2

IRIS : 1

Grondregie : 1

Chiffres 2018

Werking

Step Forward
Een project in samenwerking met het OCMW in 1000 Brussel

Onmiddellijke toekenning van een individuele woning en inschakelingsbegeleiding voor dakloze jongeren tussen
18 en 25 jaar met verslavingen en/of psychische kwetsbaarheid.
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Huisvesting
Een selectiecomité, samengesteld uit het team van Step Forward en het team van de Cel Huisvesting van het
OCMW van Brussel, organiseert de selectie van de kandidaten.

Het huurcontract wordt opgemaakt op naam van de jongere, die zo ook verantwoordelijkheid opneemt in het
huisvestingsprogramma.

Begeleiding en ondersteuning
Het begeleidingscomité, samengesteld uit vertegenwoordigers van HERMESplus, La Rencontre, Transit, Jamais
Sans Toit, het UMC Sint-Pieter, zorgt voor ondersteuning bij de herinschakeling. Deze begeleiding kan
verschillende vormen aannemen:

 

Administratief: betaling facturen, budgetbeheer, schuldbemiddeling, opvolging van de verschillende stappen

Huur: hulp bij de inrichting van de woning (terbeschikkingstelling van meubels, hulp bij de verhuis, kleine
herstellingen …)

Medisch: het team fungeert als tussenpersoon tussen de jongere en de sector medische hulp (toekenning van
medische kaarten, netwerk met de centra voor begeleiding van verslaafden…).

Psychologisch en psychiatrisch: opvolging, in samenwerking met de partners

Sociaal en cultureel: sociaal isolement bestrijden door de jongere ertoe aan te zetten om actief deel te nemen
aan zijn omgeving. Terbeschikkingstelling van tickets Article 27

Opleiding en tewerkstelling: steun bij het hernemen van studies, zoeken naar een opleiding of een job (onder
meer via contracten Artikel 60)

31
jongeren gehuisvest
en 2018

26
jongeren nog steeds
gehuisvest
fin 2018

2.794
prestaties
bij 31 jongeren

80
voedselpakketten
uitgedeeld
samenwerking met het project
DREAM van het OCMW van Brussel

Team:

Een coördinatrice

Twee opvoeders

Een sociaal assistente

Een psychologe

31 appartementen

Tot op heden zijn 31 individuele huizen verhuurd door onze
partners en door privé eigenaars aan jongeren, bijgestaan
door het Step Forward programma :

Privéeigendommen : 17

OCMW Brussel : 6

Agence Immobilière Sociale bruxelloise : 2

Vzw Communa : 2

Brusselse Woning : 2

IRIS : 1

Grondregie : 1

Chiffres 2018

Werking

Step Forward
Een project in samenwerking met het OCMW in 1000 Brussel

Onmiddellijke toekenning van een individuele woning en inschakelingsbegeleiding voor dakloze jongeren tussen
18 en 25 jaar met verslavingen en/of psychische kwetsbaarheid.
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In de loop van 2018 voerde het team Step Forward 2.794 prestaties uit bij de 31 jongeren die door het project
worden begeleid.

Al deze prestaties samen betreffen de stappen die worden ondernomen om een referentieadres te bekomen,
een leefloon, een voorschot voor de huurwaarborg of een medische kaart, een installatiepremie van het OCMW
of een budget om huishoudtoestellen te kopen.

Telefonische contacten (56.26%)

Individuele gesprekken op het kantoor (12.63%)

Huisbezoeken (12.31%)

Begeleiding (8.63%)

Administratieve stappen (10.16%)

1.572 telefonische contacten
Om huisbezoeken te organiseren, een annulatie te melden, problemen in de woning te melden, een luisterend
oor te bieden, informatie te geven en voor hulp bij administratieve stappen.

241 fysieke begeleidingen door een lid van het team
naar verschillende instellingen zoals de cel schuldbemiddeling, huizen voor door Justitie geplaatste kinderen,
gemeentehuizen, rechtbankzittingen, afspraken met de goederenbeheerder, bezoeken aan appartementen,
hospitalisaties, enz…

353 individuele gesprekken op het kantoor
2 wekelijkse opvolgingspermanenties in onze kantoren

344 huisbezoeken
Gemiddeld om de twee weken voor elke opgevolgde persoon. De opvoeder evalueert de staat van de woning
(vaak een indicatie van de psychologische toestand van de jongere), vraagt hoe het gaat met de jongere en
bespreekt eventueel een specifieke problematiek.

284 administratieve stappen door de maatschappelijk assistente van het OCMW
(voor de jongere met een woning in 1000 Brussel): stappen in verband met de opening van financiële of
medische rechten (medische kaart, installatiepremie, huurwaarborg, aanvraag leefloon, enz.)

Telefonische contacten 1572 56.26 %

Individuele gesprekken
op het kantoor

353 12.63 %

Huisbezoeken 344 12.31 %

Begeleiding 241 8.63 %

Administratieve stappen 284 10.16 %
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Publiek dat hulp krijgt
31 jongeren die gehuisvest worden in appartementen. Eind 2018 woonden 26 jongeren nog in de woning
en hadden 5 jongeren het programma verlaten (weigering om te worden opgevolgd, vertrek naar het
buitenland, verhuis, uitzetting wegens niet-betaalde huur)

6 jongeren worden onder�teund bij hun zoe
tocht n��r een woning

Inkomsten
Van de 31 jongeren laten er 5 hun goederen beheren door een advocaat.

Leefloon Werkloosheidsuitkering Uitkering persoon met een handicap Invaliditeitsuitkering Arbeidscontract

22 5 1 1 2

Psychologische stoornissen

Angststoornissen 16

Psychotische stoornissen 1 evolueert gunstig zonder medicatie
2 maken decompensatieperiodes door (meer opvolging, opvangperiodes in crisiseenheid)

Gedragsproblemen 9

Verslavingen

Cannabis Alcoholproblemen Harddrugs Geen gebruik

22 x 8 3

Voor sommige personen is enkel het feit dat ze geselecteerd werden door het Selectiecomité een motivatie
om hun gebruik aan te pakken, om aanwezig te kunnen zijn op appartementsbezoeken. Bijna de helft van hen
heeft hun gebruik verminderd of de verslaving zelfs overwonnen tijdens de opvolging. Voor degenen die nog
dagelijks gebruiken, werkt het team op het ritme van de jongere.

Vaststellingen betreffende het betrokken publiek

Vastgestelde aandoeningen/problematieken
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Terugkerende obstakels bij de re-integratie van jongeren:
moeilijkheden in het beheer van een budget en/of
schuldaflossing; verslavingsproblemen die de re-
integratie vertragen; de kwestie van de terugkeer en
opvoeding van de kinderen die door de jeugdbescherming
werden geplaatst, de soms getroebleerde (familiale)
relaties van de geholpen jongeren….

Moeilijkheden bij het vinden van
sociale/overheidswoningen= zoektocht naar
appartementen vooral bij privéeigenaars

Concrete resultaten op de weg naar de
herinschakeling: verbetering van de
gezondheidstoestand, opnieuw contact met familieleden,
een uitweg uit de noodsituatie, verbetering van de
eigenwaarde …

 

Clémentine is 23 en stapte in het project in het eerste werkjaar. Haar eerste maanden in het initiatief Housing
First waren niet overtuigend. Clémentine geeft toe dat ze te veel bezig was met verschillende drugs om echt

Vaststellingen

Vooruitzichten

Doelstelling 2019: 40 jongeren
huisvesten via het programma

1

Noodzakelijke aanwerving van een
sociaal verpleegster om de
jongeren te begeleiden in hun
medische opvolging en de relaties
met de verschillende centra voor
geestelijke gezondheidszorg en
medische centra te onderhouden.

2

Een aanvraag tot erkenning doen bij
de Voedselbank

3

De uitwisseling met de partners «
Housing First » versterken

4

Clémentine, 23 jaar, neemt deel aan het project « StepForward »
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motivatie op te brengen voor het project. Ze verlaat het programma en verdwijnt anderhalf jaar alvorens zich op
een oktoberavond opnieuw aan te bieden in een noodopvangcentrum van Samusocial. Er werd opnieuw contact
gelegd met het team van StepForward. Ze beslist het nog eens te proberen.

« Ik heb vrij snel de keuze gemaakt. Ik ging niet naar mijn medische afspraken en mijn gezondheid

ging achteruit, dus ik dacht dat een zekere vorm van structuur me kon helpen. Nu ben ik veel beter

in vorm. Maar dat is niet alles! Als ik aan het einde van de maand merk dat ik te veel heb

uitgegeven, praat ik erover met het team en krijg ik hulp: we praten erover en ik leer ook om mijn

budget beter te beheren. Ik zie dit als sociale begeleiding en niet als iets dwingends. Ik kan met

alles bij hen terecht zonder dat ze oordelen. Er zijn geen taboes. Als je met een vriend praat, krijg

je de indruk dat je moet opletten wat je zegt zodat hun perceptie van jou niet verandert. Met Step

Forward kan ik mijn hart luchten en besef ik soms welke dingen niet goed gaan in mijn leven,

gewoon door erover te praten! Ook al ga ik niet akkoord met wat me verteld wordt, toch luister ik,

en soms verander ik van mening … omdat ik heb nagedacht! »
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7.367
opgevangen personen

992
opgevangen
minderjarigen

75.560
aangeboden
overnachtingen

207
Overnachtingen/ dag
gemiddeld

De twee permanente noodopvangcentra (Vestje en Poincarélaan) en de wintercentra zijn voor de meerderheid
van de opgevangen personen de toegangspoort tot de voorzieningen van Samusocial (noodopvangcentra,
 Familiecentrum in Woluwé, Medihalte, programma Housing First Step Forward).

Cijfers 2018

De noodopvangcentra
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Team:

115 personen, waaronder 2 coördinatrices, sociaal
assistenten, opvoeders, een psychologe, een
kinderverzorgster, …

 

2 noodopvangcentra:

het centrum aan het Vestje en het centrum aan de
Poincarélaan

1 à 3 wintercentra afhankelijk van het jaar

Gemeenschappelijke ruimten:

refter, verpleegruimte, sociale kantoren, vestiaire

Accomodatie
Gedeelde kamers voor alleenstaande personen of privékamers voor gezinnen met kinderen

Maaltijden
Warme maaltijden ‘s avonds en ‘s middags en een ontbijt.

Toegang tot sanitair
Douches, toiletten, lavabo’s. Aangepaste sanitaire voorzieningen zijn voorzien voor mensen met beperkte
mobiliteit, die vinden we terug in de daarvoor ingerichte centra

Sociale permanentie
Individuele gesprekken ‘s avonds leiden tot doorverwijzingen naar de dagdiensten van Samusocial en andere
sociale diensten voor begeleiding bij sociale aanvragen, zoals de heropening van de rechten, scolarisatie of
doorverwijzingen om onderdak te vinden (opvangtehuizen, onderdak, enz.)

Gesprekken – anamnese / globale (psycho-)sociale diagnose;

Individuele begeleiding van de persoon bij sociaal-administratieve stappen;

Herstellen van de sociale rechten (leefloon, werkloosheidsuitkering, invaliditeitsuitkering, mutualiteit, enz.);

Opstarten juridische procedures (regularisatie, rechten van het gezin) ;

Dienstenaanbod in de noodopvangcentra
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Opvolging van de scolarisatie (inschrijving, opvolging, ondersteuning, …) ;

Doorverwijzingen om onderdak te vinden (opvangtehuis, gespecialiseerde instelling, onderdak, Housing
First, enz.);

Fysieke begeleiding van de persoon bij de verschillende stappen om diensten en administraties te
contacteren.

Verpleegkundige en (para)medische permanentie
Globale medische diagnose

Opvolging van de zorg en de behandeling voor mensen met chronische en/of acute aandoeningen

Doorverwijzing naar ziekenhuisstructuren en/of ambulante zorgstructuren (medische centra, Kind & Gezin,
gezinsplanning …) ;

Beperking van de risico’s;

Hygiënesensibilisering;

Gezinsplanning; preventie; anticonceptie;

Sensibilisering tot/versterking van de continuïteit van de zorg.

Een vestiairedienst, beheerd door de vzw Solidarité Grands Froids

Activiteiten in samenwerking met onze partners
Praatruimtes voor vrouwen; Verwendagen voor vrouwen (vzw Ô Soins de tous): pedicure, manicure… ;
Workshops en artistieke demonstraties (vzw Orfeo); Activiteiten in en buiten het centrum voor kinderen (vzw
Hobo, Solidarité Grands Froids, Cemôme …) ;

Vaststellingen betreffende het opgevangen publiek in de noodcentra
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Verdeling van de 7.367 opgevangen personen volgens samenstelling

Vrouwen (12.61%)

Mannen (64.95%)

Leden van een gezin (22.22%)

NBMV (0.22%)

Vrouwen 963 12.61 %

Mannen 4960 64.95 %

Leden van een gezin 1697 22.22 %

NBMV 17 0.22 %

Opvolging van de scolarisatie (inschrijving, opvolging, ondersteuning, …) ;

Doorverwijzingen om onderdak te vinden (opvangtehuis, gespecialiseerde instelling, onderdak, Housing
First, enz.);

Fysieke begeleiding van de persoon bij de verschillende stappen om diensten en administraties te
contacteren.

Verpleegkundige en (para)medische permanentie
Globale medische diagnose

Opvolging van de zorg en de behandeling voor mensen met chronische en/of acute aandoeningen

Doorverwijzing naar ziekenhuisstructuren en/of ambulante zorgstructuren (medische centra, Kind & Gezin,
gezinsplanning …) ;

Beperking van de risico’s;

Hygiënesensibilisering;

Gezinsplanning; preventie; anticonceptie;

Sensibilisering tot/versterking van de continuïteit van de zorg.

Een vestiairedienst, beheerd door de vzw Solidarité Grands Froids

Activiteiten in samenwerking met onze partners
Praatruimtes voor vrouwen; Verwendagen voor vrouwen (vzw Ô Soins de tous): pedicure, manicure… ;
Workshops en artistieke demonstraties (vzw Orfeo); Activiteiten in en buiten het centrum voor kinderen (vzw
Hobo, Solidarité Grands Froids, Cemôme …) ;

Vaststellingen betreffende het opgevangen publiek in de noodcentra
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Verdeling van de 75.560 overnachtingen in de noodcentra volgens
samenstelling

Mannen (32.65%)

Vrouwen (30.13%)

Leden van een gezin (37.22%)

NBMV (0%)

Alleenstaande mannen vormen weliswaar het grootste publiek voor wat betreft aantal opgevangen personen,
maar deze categorie vertegenwoordigt het kleinste deel van de aangeboden overnachtingen (30%). Het aantal
dakloze mannen is immers zo groot dat enkel de meest kwetsbare mannen kunnen worden opgevangen buiten
het Winterplan, wanneer de opvangcapaciteit kleiner is. Gezinnen en vrouwen zijn minder talrijk en krijgen
voorrang op mannen, gezien hun bijzondere kwetsbaarheid (kinderen, verhoogd risico op agressie op vrouwen).

Mannen 24670 32.65 %

Vrouwen 22766 30.13 %

Leden van een gezin 28121 37.22 %

NBMV 3 0 %
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Leeftijd van de opgevangen personen

97: -0,1% 0,0%

81: 89 -0,1% 0,1%

72: 80 -0,4% 0,2%

63: 71 -1,9% 0,7%

54: 62 -5,3% 1,4%

45: 53 -9,3% 2,5%

36: 44 -13,2% 4,2%

27: 35 -19,8% 5,1%

18: 26 -17,5% 4,7%

9: 17 -3,1% 2,4%

0: 8 -4,3% 3,8%

8,1% van de opgevangen personen is jonger dan 9 jaar

13,6% van de opgevangen personen is jonger dan 18 jaar, en dus minderjarig

47,1% van de opgevangen personen zijn tussen 18 en 35 jaar oud

29,2% van de opgevangen personen zijn tussen 36 en 53 jaar oud

6,7% van de opgevangen personen zijn tussen 54 en 62 jaar oud

3,5% van de opgevangen personen zijn ouder dan 63 jaar
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Nationaliteiten van de opgevangen personen

Belgische (16.38%)

EU/Belgische (15.3%)

Niet-EU (61.58%)

Onbepaald (6.31%)

Staatloos (0.43%)

Belgische 1101 16.38 %

EU/Belgische 1028 15.3 %

Niet-EU 4139 61.58 %

Onbepaald 424 6.31 %

Staatloos 29 0.43 %
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Oorzaken van de dakloosheid

Economisch vluchteling 32,49%
30,42%

Andere 15,64%
14,01%

Uitzetting uit woning 9,96%
9,07%

Politiek vluchteling 8,23%
6,27%

Familiale breuk 5,25%
5,55%

Echtelijke breuk 4,31%
6,33%

Lichamelijke gezondheid 3,39%
1,76%

Einde onderdak andere 2,83%
2,55%

Financieel 2,80%
2,81%

Echtelijk geweld 2,65%
2,94%

Mentale gezondheid 1,77%
6,14%

Vrij uit gevangenis 1,68%
1,63%

Verslaving 1,64%
3,52%

Brand 1,41%
0,13%

Einde huurcontract 1,39%
1,89%

Jobverlies 1,21%
1,50%

Conflict met eigenaar 1,19%
1,50%

Einde ziekenhuisopname 1,10%
1,24%

Terugkeer naar België 1,03%
0,78%

De oorzaken die leiden tot dakloosheid die het vaakst worden genoemd zijn ballingschap, uitzetting uit de
woning, familiale en echtelijke problemen, … Vaak zijn er meerdere oorzaken en bemoeilijkt dit de inschakeling
nog meer.

Verslavingen en mentale gezondheidsproblemen worden duidelijk onderschat in de verklaringen van de
betrokken personen, die niet altijd in staat zijn om hun situatie correct te evalueren.

De verbetering van de kwaliteit van de opvang in de noodcentra is een prioriteit voor de teams van Samusocial.
In 2018 werd hierover uitgebreid nagedacht: kwaliteit van de opvang , veiligheid van de gebruikers, inrichting
van de gebouwen, vaardigheden van de teams, … Er wordt aan verschillende aspecten gewerkt, maar de
voortgang hangt af van bepaalde limieten, zoals de grootte van de opvangcapaciteit van de centra.

Vooruitzichten
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In 2003 verlaat Elena haar geboorteland Roemenië, op zoek naar werk. Ze komt naar België, maar verliest in
2014 haar werk als kokkin ten gevolge van een depressie. Ze verliest vervolgens ook haar woning en gaat in het
Zuidstation wonen. Al snel ontwikkelt Elena psychologische stoornissen om haar nieuwe leven aan te kunnen.
Nu is Elena stabiel.

 « Ik heb 3 jaar op straat gewoond, in het Zuidstation. Al die tijd dacht ik dat ik werkte. Ik dacht

dat ik drinkwater klaarzette voor iedereen die het station gebruikt. Nu denk ik dat het een manier

was om me te beschermen tegen de anderen. Ik was alleen en zocht geen contact met de andere

daklozen. Ik bedelde ook niet. Ik dacht dat iemand me ging komen halen om een nieuwe job te

beginnen. De maraude van Samusocial kwam vaak langs, maar ik wilde niet met hen meegaan, ik

was bang. En op een dag ben ik hen toch gevolgd: ik was zo ziek dat ik languit op de grond lag. Ze

hebben me meegenomen naar het ziekenhuis, waar ik drie maanden ben gebleven. Daarna

verbleef ik twee maanden in het Medisch Huis Porte Ouverte. En daarna kwam ik bij Samusocial.

Ik moest me beetje bij beetje weer aanpassen, maar zo werd ik stabieler. Dat was fijn. Wat me

vandaag het meest bezighoudt, is mijn gezondheid. Ik moet binnenkort geopereerd worden. De

jaren op straat hebben hun sporen nagelaten, ik kan amper lopen. Ik heb altijd pijn, het is

allesoverheersend. Ik droom en hoop dat het beter zal gaan. Ik wacht en ik lees. De mensen van

Samusocial brengen me naar mijn afspraken met de kinesitherapeut en ik neem deel aan

activiteiten. Ik slaap ook veel, om de jaren verloren slaap in te halen. Ik ben hier nu iets meer dan

een jaar en ik ben tevreden. Als ze me niet hadden geholpen, wat zou er van me geworden zijn?

Dankzij hen leef ik nog. Ik ben hier op mijn gemak, voorlopig. »

Elena heeft geen papieren meer sinds de gemeente haar heeft geschrapt. Op dit moment loopt een procedure
9ter: ze vraagt regularisatie om medische redenen. Deze zomer komt haar dochter, die lang dacht dat ze
verdwenen was, op bezoek. Ze hebben elkaar al elf jaar niet meer gezien. En ze hoopt opnieuw te kunnen
werken en een eigen woning te verwerven, dankzij de operatie die ze zal ondergaan.

Elena, 45 jaar, opgevangen in het noodopvangcentrum
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456
opnames:
constante turnover van 1,8 opnames per
werkdag

406
personen in kort verblijf
(gemiddelde duur: 3 weken)

50
personen in lang verblijf
(gemiddelde duur: 11 weken)

Team

Het team bestaat uit artsen, verplegers, zorgkundigen,
maatschappelijk assistenten en opvoeders. (33  personen)

Infrastructuur

Het team bestaat uit artsen, verplegers, zorgkundigen,
maatschappelijk assistenten en opvoeders. (33  personen)

De huidige opvangcapaciteit van het centrum beslaat 38
bedden, verdeeld over kamers met één tot drie bedden:

30 bedden kort verblijf voor dakloze personen met acute
medische aandoeningen die tijdelijk onderdak nodig
hebben (tussen 5 dagen en 2 maanden)

8 bedden lang verblijf voor opvang op lange termijn van
dakloze personen met chronische aandoeningen.

In de loop van 2018 werd beslist om de opvangcapaciteit te
herverdelen en 7 bedden van kort verblijf naar lang verblijf
over te brengen, om tegemoet te komen aan de grote nood
aan opvang voor personen met chronische aandoeningen.

Cijfers 2018

Activiteiten

De Medihalte

Een medisch opvangcentrum dat tijdelijk onderdak biedt aan dakloze personen die om gezondheidsredenen een
herstelperiode en/ specifieke medische zorgen nodig hebben
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De MediHalte biedt residentiële opvang, die 7/7 en 24/24 toegankelijk is, met medische en paramedische
infrastructuur en een sociale dienst. Doelstellingen:

Tijdelijk opvang bieden om mensen de tijd te geven om te herstellen en/of te worden doorverwezen

Een (para)medische omkadering om de continuïteit van de zorg te verzekeren en zo het risico op terugval en
herhaalde ziekenhuisopnames te beperken

De patiënt begeleiden op medisch, sociaal en administratief vlak, om oplossingen te vinden voor de
dakloosheid.

De gezondheidstoestand van de personen en hun kwetsbaarheid bepalen wie prioritair opvang krijgt.

Profiel van de opgevangen personen
 

Kort verblijf (n=406) Lang verblijf (n=50)

Geslacht: man 356 (87,7%) 46

Geslacht: vrouw 50 (12,3%) 4

Leeftijd (jaren) - gemiddelde 46,9 48,4

Statuut : Belg 112 (27,6%) 10

Statuut : EU < 3 maanden 3 (0,7%) 0

Statuut : EU > 3 maanden 106 (26,1%) 11

Statuut : niet-EU 185 (45,6%) 29

Duur van het verblijf (nachten) 24,3 81,0

Duur van het verblijf (nachten) Gemiddeld - mediaan/SA 22/18 40/83,1

De meerderheid van de patiënten zijn mannen van ongeveer 50 jaar, afkomstig uit een niet-EU-land.
1/3 van de opgevangen personen heeft de Belgische nationaliteit en/of heeft een verblijfsvergunning.

Medische dekking van de opgevangen personen in kort en lang verblijf
 

Kort verblijf - Aankomst
(n=406)

Kort verblijf - Vertrek
(n=406)

Lang verblijf - Aankomst
(n=50)

Lang verblijf - Vertrek
(n=50)

Mutualiteit 88 85 3 2

Medische kaart 5 8 3 1

Mutualiteit +
medische kaart

23 26 3 8

Medische urgentie
kaart

197 236 36 38

Fedasil 2 2 1 1

Geen 91 (22,4%) 49 (12,1%) 4 0

Bij aankomst hadden 95 personen (20,8%) geen medische dekking. 46 van hen hebben hun situatie kunnen
regulariseren dankzij hun verblijf. Voor mensen die illegaal op het grondgebied verblijven, zijn deze rechten
helaas beperkt tot dringende medische hulp.

5 personen die illegaal op het grondgebied verbleven, werden geregulariseerd (regularisatieaanvraag 9ter
en verblijfsvergunning om medische redenen)

Vaststellingen betreffende het betrokken publiek
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over te brengen, om tegemoet te komen aan de grote nood
aan opvang voor personen met chronische aandoeningen.

Cijfers 2018

Activiteiten
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Doorverwijzende instanties
 

Court Séjour (n=406) Long Séjour (n=50)

Doorverwijzende instantie - SAMU 108 (26,6%) 0

Doorverwijzende instantie - IRIS-ziekenhuizen 194 (47,8%) 5

Doorverwijzende instantie - Klinieken 33 (8,1%) 1

Doorverwijzende instantie - Straathoekwerkers 4 (1,0%) 0

Doorverwijzende instantie - Medische centra 13 (3,2%) 0

Doorverwijzende instantie - Kort verblijf 33 (8,1%) 44

Doorverwijzende instantie - Opvangtehuizen 16 (3,9%) 0

Doorverwijzende instantie - Andere 5 (1,2%) 0

Voor de meeste personen die worden opgevangen in de MediHalte kwam de vraag van een
ziekenhuisstructuur (48% IRIS-netwerk, 8% klinieken).

De medische raadplegingen van het noodopvangcentrum van Samusocial en de doorverwijzingen door de
mobiele hulpteams vertegenwoordigen 26% van de verzoeken om opvang.

8% van de opnames vloeien voort uit transfers tussen kort verblijf en lang verblijf (hierdoor ontstond de
noodzaak aan meer bedden voor opvang op lange termijn)

De MediHalte biedt residentiële opvang, die 7/7 en 24/24 toegankelijk is, met medische en paramedische
infrastructuur en een sociale dienst. Doelstellingen:

Tijdelijk opvang bieden om mensen de tijd te geven om te herstellen en/of te worden doorverwezen

Een (para)medische omkadering om de continuïteit van de zorg te verzekeren en zo het risico op terugval en
herhaalde ziekenhuisopnames te beperken

De patiënt begeleiden op medisch, sociaal en administratief vlak, om oplossingen te vinden voor de
dakloosheid.

De gezondheidstoestand van de personen en hun kwetsbaarheid bepalen wie prioritair opvang krijgt.

Profiel van de opgevangen personen
 

Kort verblijf (n=406) Lang verblijf (n=50)

Geslacht: man 356 (87,7%) 46

Geslacht: vrouw 50 (12,3%) 4

Leeftijd (jaren) - gemiddelde 46,9 48,4

Statuut : Belg 112 (27,6%) 10

Statuut : EU < 3 maanden 3 (0,7%) 0

Statuut : EU > 3 maanden 106 (26,1%) 11

Statuut : niet-EU 185 (45,6%) 29

Duur van het verblijf (nachten) 24,3 81,0

Duur van het verblijf (nachten) Gemiddeld - mediaan/SA 22/18 40/83,1

De meerderheid van de patiënten zijn mannen van ongeveer 50 jaar, afkomstig uit een niet-EU-land.
1/3 van de opgevangen personen heeft de Belgische nationaliteit en/of heeft een verblijfsvergunning.

Medische dekking van de opgevangen personen in kort en lang verblijf
 

Kort verblijf - Aankomst
(n=406)

Kort verblijf - Vertrek
(n=406)

Lang verblijf - Aankomst
(n=50)

Lang verblijf - Vertrek
(n=50)

Mutualiteit 88 85 3 2

Medische kaart 5 8 3 1

Mutualiteit +
medische kaart

23 26 3 8

Medische urgentie
kaart

197 236 36 38

Fedasil 2 2 1 1

Geen 91 (22,4%) 49 (12,1%) 4 0

Bij aankomst hadden 95 personen (20,8%) geen medische dekking. 46 van hen hebben hun situatie kunnen
regulariseren dankzij hun verblijf. Voor mensen die illegaal op het grondgebied verblijven, zijn deze rechten
helaas beperkt tot dringende medische hulp.

5 personen die illegaal op het grondgebied verbleven, werden geregulariseerd (regularisatieaanvraag 9ter
en verblijfsvergunning om medische redenen)

Vaststellingen betreffende het betrokken publiek
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Vastgestelde aandoeningen (%)
De meeste opgevangen personen (68,1%) werden begeleid voor minstens 2 aandoeningen. De “voornaamste
aandoening” is de reden voor opname in de Medihalte.

Bloed 0,2%
5,5%

Oogziekten 0,9%
0%

Pijn 0,9%
8,8%

Hormonaal-metabolisch 3,9%
2,7%

Kanker 11%
0%

Verslechtering algemene toestand 1,3%
1,1%

Luchtwegen 3,7%
21,4%

Cardiovasculair 6,6%
6,0%

Neurologisch 2,4%
3,6%

Neuropsychiatrisch 3,3%
4,4%

Spijsvertering/urogenitaal/verloskundig 12,1%
15,3%

Trauma/ortho/reuma 11,0%
8,8%

Dermatologie 21,5%
13,4%

Infecties 21,3%
2,7%

Het aantal personen dat werd opgenomen omwille van kanker is verdriedubbeld sinds 2017, van 4 naar 15.

De neuropsychologische aandoeningen blijven erg zwaar: 45% van de opgevangen personen vertoonde
problematisch verslavingsgedrag, met alcohol als voornaamste probleem, en 27,8% een andere
neuropsychologische aandoening.
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Verdeling van de 434 opgevangen personen die vanuit de MediHalte werden doorverwezen
Iets minder dan een derde (27%) van de personen die de Medihalte verlieten, lieten niets meer van zich horen
of werden uitgesloten omwille van een gedragsprobleem,

Hospitalisatie (12%)

Fedasil (2%)

Overbenging lang verblijf (9%)

Vrijwillige terugkeer (1%)

Opvangtehuis (3.72%)

Andere (2.04%)

Terug naar de straat (35.99%)

Samu (19%)

Familie/vrienden (4%)

Spoeddienst ziekenhuis (10%)

Iets meer dan de helft van de opgevangen personen keerde na hun herstel of behandeling terug naar de
straat of naar een opvangcentrum van Samusocial voor de meest kwetsbare personen.

22% hospitalisaties, waarvan de helft via spoedopname, ongeveer 10% overdracht naar lang verblijf, 2%
doorverwijzingen naar Fedasil en 1% vrijwillige terugkeer

7%, hetzij 32 personen konden terug naar een woning (appartement, opvangtehuis, rusthuis)

De MediHalte is een noodzakelijk instrument geworden voor de Brusselse sociaal-sanitaire sector, in het
bijzonder voor de ziekenhuissector, die aan de oorsprong ligt van 56% van de opnames in 2018 (48% vanuit de
IRIS-ziekenhuizen, 8% uit klinieken).

Dit type tijdelijke opvang is een kans om begeleiding te bieden en door te verwijzen naar een woning op
langere termijn (in 2017, 2016 en 2015 konden respectievelijk 37, 36 en 32 personen na hun opname
terugkeren naar een woning).

Hospitalisatie 12%

Fedasil 2%

Overbenging lang verblijf 9%

Vrijwillige terugkeer 1%

Opvangtehuis 3,72%

Rusthuis 0,88%

Appartement 2,42%

Terug naar de straat 36%

Samu 19%

Familie/vrienden 4%

Spoeddienst ziekenhuis 10%

Vaststellingen
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Aleksy komt uit Polen. Meer dan twintig jaar geleden emigreerde hij naar België. Hij heeft niet altijd op straat
geleefd. Vroeger had hij een appartement en een job en betaalde hij belastingen, maar na een pijnlijke
scheiding begon Aleksy zwaar te drinken. Uiteindelijk verloor hij zijn domicilie en belandde hij op straat. In het
UVC Brugmann werd kanker bij hem vastgesteld. Hij wordt in het ziekenhuis opgenomen om chemotherapie te
ondergaan. Na enkele jaren verhuist Aleksy van het UVC Brugmann naar het Sint-Pietersziekenhuis. Daar krijgt
hij hulp om te worden opgenomen in Medihalte, waar hij zowel financieel als medisch wordt ondersteund. Hij
heeft er meer ruimte en vrijheid dan in een ziekenhuiskamer. Vroeger deed Aleksy enkel in de winter beroep op
de diensten van Samusocial voor noodopvang. Hij vergelijkt zijn eerdere ervaring met zijn verblijf in Medihalte :

« Hier is het rustig, ideaal om uit te rusten! Wat wil je nog meer? Je komt binnen vertrekt wanneer

je wil, je krijgt eten, je lakens en kleren worden een keer per week gewassen, je kan jezelf wassen

en er is zelfs een psycholoog. Ze zijn hier goed georganiseerd!»

Getuigenis Aleksy, bewoner Medihalte
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75
gezinnen opgevangen en begeleid
hetzij 254 personen, waarvan 167 kinderen.

39
gezinnen doorverwezen
naar andere opvangstructuren

Team

37 personen, waaronder een coördinatrice, maatschappelijk
assistenten, opvoeders, een psychologe, een
kinderverzorgster, …

Infrastructure

Een infrastructuur die uitnodigt tot sociale cohesie
38 privékamers (één kamer per gezin)

Collectieve leefruimten: refter, vestiaire, huiswerkruimte,
TV-salon, informaticaruimte, bibliotheek,
activiteitenruimte, verpleegruimte, opslagruimte

Psychosociale permanentie en educatieve omkadering
De maatschappelijk assistenten bieden een luisterend oor en stellen een begeleidingsplan op voor de
bewoners van onze centra om

hun sociale rechten te laten gelden (leefloon, werkloosheiduitkering, invaliditeitsuitkering, mutualiteit, enz.)

Cijfers 2018

Opdrachten/activiteiten

Familiecentrum

Een specifiek op gezinnen gericht centrum, gebaseerd op responsabilisering en verzelfstandiging van de
opgevangen personen, om hen uiteindelijk te kunnen doorverwijzen naar opvangstructuren op lange termijn of

een privéwoning.
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eventuele regularisatieprocedures, gezinsherenigingsprocedures of dringende en/of tijdelijke
scheidingsprocedures ,… op te starten

hen te helpen bij schuldbemiddeling, de zoektocht naar een woning en de socioprofessionele integratie (CV,
zoektocht naar werk en/of een opleiding) ;

De opvoeders :

zorgen voor een nauwe opvolging van alles wat school betreft (inschrijving en opvolging, ondersteuning van
schoolgaande kinderen en de huiswerkklas met vrijwilligers)

organiseren pedagogische, culturele, ludieke en sportieve activiteiten. In 2018 organiseerden de opvoeders
van het Familiecentrum 257 activiteiten, zowel intern als extern.

Medische raadplegingen en medische opvolging:
De verpleegster zorgt voor:

de opvolging van personen met een zware of chronische aandoening

advies betreffende anticonceptie en de preventie van seksueel overdraagbare aandoeningen, vooral bij
jongeren;

de doorverwijzing van de opgevangen personen naar externe structuren (medische centra, ziekenhuizen,
Kind en Gezin, gezinsplanning …)

Cel “Het kleine kind en ondersteuning bij het ouderschap”
Een psychologe en een kinderverzorgster werken elk voltijds om een doorgedreven ondersteuning te kunnen
geven aan de ouders:

materiële steun (luiers, flesjes, fopspenen …) en psychologische steun (luisterend oor, begeleiding, tips) ;

een regelmatige formele en/of informele opvolging van de kinderen om eventuele verontrustende
gedragingen te kunnen identificeren en opvolgen;

begeleiding bij de verschillende stappen in de zoektocht naar een crèche, pre- en/of postnatale begeleiding,
… ;

kinderopvang wanneer de ouders afwezig zijn om zaken in orde te maken.

De terbeschikkingstelling van een peuterzaal en een opvangruimte met speelgoed, speeltapijten en
infrastructuur (verversruimte, badkuipen,… )

De cel organiseert verschillende regelmatige activiteiten: ontmoetingsmomenten « Donderdagen van de
vrouw », zuigelingenmaaltijden, workshop actief lezen in familieverband, op stap met de baby’s, enz.

In 2018 ving het Familiecentrum in totaal 75 families op, bestaande uit 254 personen ( 87 volwassenen/ouders
en 167 kinderen of jongvolwassenen)

Vaststellingen betreffende het opgevangen publiek
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Belg (27.17%)

Onwettig verblijf (22.05%)

Wettig (41.73%)

Toeristenstatuut (9.06%)

« Toeristenstatuut » = inwoner van de Europese Unie in België die sinds meer dan 3 maanden op het
grondgebied verblijft

Onwettig verblijf = aanwezigheid op het grondgebied van een buitenlander die niet voldoet aan de toelatings-
of verblijfsvoorwaarden

Wettig = kaarten A, B, C, D, E, E+, F of F+ en niet-Belgische kinderen waarvan de ouders in het bezit zijn van één
van deze kaarten

Van de 254 mensen die in 2018 in het Familiecentrum werden verwelkomd, zijn ongeveer 2/3 Belgen of
hebben een reguliere verblijfsvergunning op het grondgebied aan het einde van hun verblijf.

Belg 69 27.17 %

Onwettig verblijf 56 22.05 %

Wettig 106 41.73 %

Toeristenstatuut 23 9.06 %

Administratieve situatie van de opgevangen personen
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Verschillende of complexe oorzaken (2.63%)

Economisch vluchteling (5.26%)

Politieke vluchteling (2.63%)

Huisuitzetting (25%)

Einde van verblijf opvangtehuis (1.32%)

Financieel (3.95%)

Onbewoonbaarheid (3.95%)

Weigering van asiel (15.79%)

Familiale / netwerk breuk (18.42%)

Echtelijk geweld (13.16%)

Onlangs aangekomen, 1ste of 2de lopende (5.26%)

Familiaal geweld (2.63%)

Uithuiszetting is de meest voorkomende reden voor de breuk bij de opgevangen gezinnen. Echtbreuk en/of
echtelijke of familiale conflicten zijn ook vaak een reden voor de breuk. Tot slot zijn ook afgewezen asiel- en
regularisatieaanvragen een belangrijke reden.

56 van de 75 opgevangen gezinnen hadden geen enkele inkomstenbron bij aankomst. Op 31 december 2018,
maakt het onderzoek naar alle opgevangen gezinnen gewag van 19 gezinnen zonder bron van inkomsten.

Verschillende of
complexe oorzaken

2 2.63 %

Economisch vluchteling 4 5.26 %

Politieke vluchteling 2 2.63 %

Huisuitzetting 19 25 %

Einde van verblijf
opvangtehuis

1 1.32 %

Financieel 3 3.95 %

Onbewoonbaarheid 3 3.95 %

Weigering van asiel 12 15.79 %

Familiale / netwerk
breuk

14 18.42 %

Echtelijk geweld 10 13.16 %

Onlangs aangekomen,
1ste of 2de lopende

4 5.26 %

Familiaal geweld 2 2.63 %

Oorzaken van de breuk

Bronnen van inkomsten
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Belangrijkste inkomstenbronnen aan in de ingang in het Familiecentrum

Geen (74.67%)

Leefloon (8%)

Pensioen (1.33%)

Leefloon aangevraagd (5.33%)

Salaris (5.33%)

Werkloosheid (4%)

Mutualiteit (1.33%)

Geen 56 74.67 %

Leefloon 6 8 %

Pensioen 1 1.33 %

Leefloon aangevraagd 4 5.33 %

Salaris 4 5.33 %

Werkloosheid 3 4 %

Mutualiteit 1 1.33 %
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Belangrijkste inkomstenbronnen van gezinnen (situatie op 31-12-2018)

Geen (25.68%)

Leefloon (56.76%)

Andere (1.35%)

Salaris (9.46%)

Werkloosheid (5.41%)

Mutualiteit (1.35%)

Het aandeel personen zonder inkomstenbron vermindert met meer dan 65% tussen het moment van aankomst
in het Familiecentrum en het moment van vertrek.

43 gezinnen hadden toegang tot een bron van inkomsten tijdens hun verblijf in ons centrum. Een van de eerste
prioriteiten van de sociale begeleiding door onze teams, is het ondersteunen en begeleiden van personen om
hun rechten terug te laten gelden (leefloon, werkloosheidsuitkering, sociale uitkeringen, …)

Begeleiding is primordiaal om de rechten te laten gelden.

 

Geen 19 25.68 %

Leefloon 42 56.76 %

Pensioen 0 0 %

Leefloon aangevraagd 1 1.35 %

Salaris 7 9.46 %

Werkloosheid 4 5.41 %

Mutualiteit 1 1.35 %
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Opvangtehuis (2.56%)

Privéwoning (74.36%)

Eerstelijnsopvang (7.69%)

Persoonlijk netwerk (7.69%)

Andere centra van Samusocial (7.69%)

Van de 75 gezinnen die in 2018 in het centrum werden opgevangen, was er op 31/12/18 een doorverwijzing
gebeurd voor 39 van hen, waarvan 29 rechtstreeks naar een privéwoning, hetzij 8 meer dan in 2017.

Nayah verliet haar geboorteland in Afrika om in het kader van een gezinshereniging naar België te komen.
Uiteindelijk moet ze vluchten voor haar gewelddadige echtgenoot. Ze belandt in het Familiecentrum van
Samusocial met haar twee kinderen onder de arm.

 « In het begin wist ik niet waaraan ik mij moest verwachten, hoelang ik zou blijven. Ik heb

opnieuw financiële steun gevraagd aan het OCMW. Ik heb twee advocaten moeten nemen. Het

Opvangtehuis 1 2.56 %

Privéwoning 29 74.36 %

Eerstelijnsopvang 3 7.69 %

Persoonlijk netwerk 3 7.69 %

Andere centra van
Samusocial

3 7.69 %

Oriëntatie na het verblijf

Nayah, opgevangen in het Familiecentrum met haar twee kinderen.
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Privéwoning 29 74.36 %

Eerstelijnsopvang 3 7.69 %

Persoonlijk netwerk 3 7.69 %

Andere centra van
Samusocial

3 7.69 %

Oriëntatie na het verblijf

Nayah, opgevangen in het Familiecentrum met haar twee kinderen.

was een lange procedure maar nu zou ik antwoord moeten krijgen. Als het een positief antwoord

is, kan ik naar een eigen woning verhuizen. »

 « Ik kan eindelijk aan mijn toekomst denken. Bij andere mensen wonen is te ingewikkeld. We

storen de hele tijd hier. Hier is het niet perfect, maar voor mensen zoals ik, zonder inkomen en met

twee kinderen, is het al heel goed: ik heb mijn eigen kamer en wordt niet gestoord. En verder heb

ik ook vriendinnen gemaakt. Het zijn trouwens de enige vriendinnen die ik heb. Ik heb nog steeds

contact met vrouwen die al vertrokken zijn.

Hier, in het Familiecentrum, doen we activiteiten, wandelen we. Ik ga altijd naar de Donderdagen

van de Vrouw, heel leuk! Als je naar de verhalen van anderen luistert, leer je veel. Vroeger huilde ik

vaak, maar nu weet ik dat ik niet de enige ben met problemen. Het heeft geen zin om zich te

beklagen. Ik ben echt tevreden: vroeger sprak mijn zoon niet veek, maar hier zijn er veel kinderen

en is hij opengebloeid. In december gaat hij naar school. »
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5.740
opgevangen personen

147.531
overnachtingen

Het Winterplan van Samusocial bestaat uit twee luiken:
De mobiele hulpteams of maraudes:
Elke dag en elke nacht doorkruisen één of twee psycho-medisch-sociale teams het Brussels Gewest om contact
te leggen met de meest kwetsbare mensen.

Het gewestelijk mandaat voor noodopvang (van 15 november tot 2 mei):
Het plan werd opgestart door de ministers van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Céline Fremault en Pascal Smet, en zorgde voor 740 plaatsen in 3
opvangcentra (Poincarélaan, Koningsstraat en Borrensstraat).

Het federaal plan zorgde voor 340 plaatsen en werd beheerd door het Rode Kruis.

In totaal zijn er 2 winterplannen (regionaal en federaal) en 1.080 opvangplaatsen aangeboden, naast de 578
plaatsen die het hele jaar beschikbaar zijn in de centra van Samusocial en Hoeksteen ( 48 plaatsen)

Doelstelling: opvang van alle mensen die onderdak vragen, ongeacht hun statuut of hun origine.

Een wintervoorziening heeft niet enkel als doel onderdak te bieden. De daklozen moeten onderdak krijgen,
maar er moet ook contact met hen worden gelegd via de mobiele teams, ze moeten toegang tot zorg krijgen, de
noden van de meest kwetsbaren moeten geïdentificeerd worden en er moet maatschappelijke begeleiding
worden opgestart voor zij die dit wensen, om hen door te verwijzen naar aangepaste en, indien mogelijk,
duurzame oplossingen.

Elke avond konden de opgevangen personen gratis gebruikmaken van de diensten van Samusocial:

Sociale, psychologische en verpleegkundige raadplegingen (balans, opvolging, begeleiding en
doorverwijzing);

Een medische permanentie door Dokters van de Wereld

Een vestiairedienst beheerd door de vzw Solidarités Grands Froids

Warme maaltijden en ontbijt

Cijfers winter 2017-2018

Dienstenaanbod

Het Winterplan 2017-2018

Tijdens het Winterplan 2017-2018 heeft Samusocial 147.531 overnachtingen aangeboden aan 5.740
verschillende personen, verspreid over zeven opvangsites

Toegang tot sanitair (douches ; WC)

Elke avond gedurende het winterplan 2017-2018 konden er
tot 1.100 personen ondergebracht worden. Zij maakten
gebruik van de diensten van Samusocial in onze verschillende
opvangcentra.

147.531 overnachtingen voor 5.740 verschillende personen,
waarvan:

4.099 alleenstaande mannen (71% van het opgevangen
publiek)

539 alleenstaande vrouwen (9% van het opgevangen
publiek)

1.082 leden van een gezin (19% van het opgevangen
publiek.

Accomodatie
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Toegang tot sanitair (douches ; WC)

Elke avond gedurende het winterplan 2017-2018 konden er
tot 1.100 personen ondergebracht worden. Zij maakten
gebruik van de diensten van Samusocial in onze verschillende
opvangcentra.

147.531 overnachtingen voor 5.740 verschillende personen,
waarvan:

4.099 alleenstaande mannen (71% van het opgevangen
publiek)

539 alleenstaande vrouwen (9% van het opgevangen
publiek)

1.082 leden van een gezin (19% van het opgevangen
publiek.

Accomodatie
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België (16.46%)

Buiten EU / België (58.77%)

EU (16.48%)

Staatloos (0.42%)

Niet meegedeeld (7.86%)

59% van de opgevangen personen (3.185) komen uit niet-Europese landen;

33% hebben de Belgische of een Europese nationaliteit

België 892 16.46 %

Buiten EU / België 3185 58.77 %

EU 893 16.48 %

Staatloos 23 0.42 %

Niet meegedeeld 426 7.86 %

Verdeling in nationaliteiten opgevangen publiek winterplan 2017-2018
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*België (49.97%)

Andere (5.99%)

Slovakije (3.19%)

Bulgarije (3.31%)

Frankrijk (4.31%)

Polen (7.11%)

Roemanië (22.97%)

Andere (3.14%)

Van de Europese onderdanen die tijdens het Winterplan werden opgevangen:

heeft bijna 50% de Belgische nationaliteit

is 37% afkomstig uit Oost-Europa, voornamelijk uit Roemenië en Polen

De mobiele hulpteams legden contact met 979 verschillende personen (806 mannen en 173 vrouwen) en
voerden 11.569 prestaties uit (medische zorgen, maaltijden en dekens, een luisterend oor en begeleiding bij
formaliteiten, doorverwijzing naar onze centra of andere diensten, …).

Het aantal ontmoetingen is merkelijk gedaald ten opzichte van de vorige winter (met 1.847 personen contact
gelegd), voornamelijk omdat er niet genoeg personeelsleden beschikbaar zijn voor de mobiele werking. De
mobiele teams worden deels gefinancierd door privégiften, die sterk gedaald zijn na de crisis die Samusocial in
2017 doormaakte.

*België 892 49.97 %

Portugal 19 1.06 %

Nederland 23 1.29 %

Spanje 29 1.62 %

Italië 36 2.02 %

Slovakije 57 3.19 %

Bulgarije 59 3.31 %

Frankrijk 77 4.31 %

Polen 127 7.11 %

Roemanië 410 22.97 %

Tsjechische Republiek 8 0.45 %

Litouwen 9 0.5 %

Verenigd Koninkrijk 11 0.62 %

Estland 1 0.06 %

Ierland 1 0.06 %

Luxemburg 1 0.06 %

Letland 3 0.17 %

Zweden 1 0.06 %

Griekenland 5 0.28 %

Duitsland 8 0.45 %

Kroatië 8 0.45 %

Verdeling opgevangen publiek Europese onderdanen

Publiek gecontacteerd door de mobiele hulpteams
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Er werden 14.933 medische en verpleegkundige prestaties uitgevoerd tijdens 7.771 raadplegingen in onze
opvangcentra, hetzij een gemiddelde van 88 prestaties en 46 raadplegingen per dag tussen 15 november en 2
mei.

De meerderheid van de vastgestelde aandoeningen zijn van cardiovasculaire, hormonale, metabolische,
neuropsychiatrische, dermatologische en respiratoire aard.

De keuze van de oriëntatie in het ene centrum of het andere wordt bepaald door het profiel en de situatie van
de persoon

Capaciteit van de permanente centra (het hele jaar open)

Permanent centrum voor gezinnen, kwetsbare mannen/vrouwen: Vestje-Brussel 110 plaatsen

Permanent centrum voor kwetsbare mannen/vrouwen: Poincarélaan - Anderlecht 110 plaatsen

Familiecentrum: Gulledelle – Sint-Pieters-Woluwe 120 plaatsen

Medihalte, medisch opvangcentrum: Masoinstraat, Laken 38 plaatsen

Totale capaciteit van de permanente centra 378 plaatsen

Capaciteit van het wintercomplement

Gewestelijk centrum voor alleenstaande vrouwen en mannen: Koningsstraat – Brussel-Stad 300 plaatsen

Gewestelijk centrum voor alleenstaande mannen: Poincarélaan -Anderlecht 300 à 350 plaatsen

Gewestelijk centrum voor alleenstaande mannen: Borrensstraat – Elsene 70 plaatsen

Totale capaciteit van het wintercomplement 670 à 720 plaatsen

Maximaal beschikbare opvangcapaciteit tijdens de winter 1.048 à 1.098 plaatsen

Medische en verpleegkundige raadplegingen

De 7 opvangcentra en hun opvangcapaciteit

*België (49.97%)

Andere (5.99%)

Slovakije (3.19%)

Bulgarije (3.31%)

Frankrijk (4.31%)

Polen (7.11%)

Roemanië (22.97%)

Andere (3.14%)

Van de Europese onderdanen die tijdens het Winterplan werden opgevangen:

heeft bijna 50% de Belgische nationaliteit

is 37% afkomstig uit Oost-Europa, voornamelijk uit Roemenië en Polen

De mobiele hulpteams legden contact met 979 verschillende personen (806 mannen en 173 vrouwen) en
voerden 11.569 prestaties uit (medische zorgen, maaltijden en dekens, een luisterend oor en begeleiding bij
formaliteiten, doorverwijzing naar onze centra of andere diensten, …).

Het aantal ontmoetingen is merkelijk gedaald ten opzichte van de vorige winter (met 1.847 personen contact
gelegd), voornamelijk omdat er niet genoeg personeelsleden beschikbaar zijn voor de mobiele werking. De
mobiele teams worden deels gefinancierd door privégiften, die sterk gedaald zijn na de crisis die Samusocial in
2017 doormaakte.

*België 892 49.97 %

Portugal 19 1.06 %

Nederland 23 1.29 %

Spanje 29 1.62 %

Italië 36 2.02 %

Slovakije 57 3.19 %

Bulgarije 59 3.31 %

Frankrijk 77 4.31 %

Polen 127 7.11 %

Roemanië 410 22.97 %

Tsjechische Republiek 8 0.45 %

Litouwen 9 0.5 %

Verenigd Koninkrijk 11 0.62 %

Estland 1 0.06 %

Ierland 1 0.06 %

Luxemburg 1 0.06 %

Letland 3 0.17 %

Zweden 1 0.06 %

Griekenland 5 0.28 %

Duitsland 8 0.45 %

Kroatië 8 0.45 %

Verdeling opgevangen publiek Europese onderdanen

Publiek gecontacteerd door de mobiele hulpteams
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Alain verscheen op een winteravond in het centrum Poincaré: de maraude had contact met hem gelegd en hem
naar het centrum gebracht.

« Ik kom naar de verpleegdienst om mijn vinger te laten verzorgen. Ik heb gevochten op straat:

iemand wou mijn spullen stelen en ik heb hem een vuistslag verkocht, maar het bot in mijn

wijsvinger is ontwricht. Eerst ontstak mijn hand, met veel etter, maar nu gaat het veel beter. »

Lola, de verpleegster, bevestigt dat: « zonder regelmatige controles zou zijn wond tot een

algemene infectie hebben geleid ».

 

Alain, dakloze
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5.050
individuele gesprekken
dit is 75% van het opgevangen publiek in 2018

586
doorverwijzing naar oplossingen voor de dakloosheid

De ondersteuning en de sociale begeleiding hebben tot doel
om de diagnose die tijdens het eerste contact werd gesteld te
bevestigen en de noden van de persoon te identificeren. De
persoon bijstaan in de stappen die nodig zijn om zijn situatie
te verbeteren, waaronder hun rechten terug laten gelden
(integratie-inkomen, verschillende vergoedingen, mutualiteit,
…), maar ook straatvertrekoplossingen te ontwikkelen.

Cijfers 2018

Sociale begeleiding
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Opdrachten

De nodige uitleg geven voor het
decoderen van administratieve
procedures

1

De persoon ondersteunen en
begeleiden om zijn rechten terug te
laten gelden (leefloon,
werkloosheidsuitkering, sociale
uitkeringen, …)

2

Indien nodig, Dringende Medische
Hulp (DMH) inroepen voor zieke
mensen zonder zorgvezekering

3

Toegang verzekeren tot eventuele
dringende materiële hulp
(voedselpakketten,
maaltijdticketten bij sociale
restaurants, voorschotten op de
uitkeringen van de komende
maanden...)

4

De persoon doorverwijzen naar een
aangepaste oplossing voor opvang

5
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In 2018 werden 1.388 inschakelingsprojecten opgestart. Hiervan konden er 586 succesvol worden afgesloten
met een doorverwijzing naar oplossingen voor de noodsituatie of de dakloosheid.

Mislukte projecten 34 2.45 % Geslaagde projecten 586 42.22 % Lopende projecten 768 55.33 %

Inschakelingsprojecten gestart in 2018
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Andere (9.46%)

Therapeutische gemeenschap (0.57%)

Fedasil (4.87%)

Opvang door familie/vrienden (6.3%)

Opvang verslaafden (1.43%)

Medisch ziekenhuis (8.02%)

Vrijwillige psy opname (4.87%)

Housing First Step-Forwar (0.57%)

Opvangtehuis (26.07%)

Andere (3.72%)

Privéwoning (26.07%)

Terugkeer naar eigen woning (2.01%)
Vrijwillige terugkeer land van oorsprong (5.73%)

Voogdijdienst (0.29%)

De meest voorkomende doorverwijzingen door onze teams zijn:
 

Opvangtehuizen (26,1%)

Privéwoningen (26,1%)

Medische ziekenhuisopname (8%)

Onderdak bij familie of vrienden (6,3%)

Vrijwillige opname psychiatrisch ziekenhuis (4,9%)

Een Fedasil-centrum (voor mensen die een asielaanvraag indienden)

…

Andere 9.46 %

Therapeutische gemeenschap 0.57 %

Fedasil 4.87 %

Opvang door familie/vrienden 6.3 %

Opvang verslaafden 1.43 %

Medisch ziekenhuis 8.02 %

Vrijwillige psy opname 4.87 %

Housing First Step-Forwar 0.57 %

Opvangtehuis 26.07 %

Rusthuis of RVT 2.87 %

Observatie 0.86 %

Privéwoning 26.07 %

Terugkeer naar eigen woning 2.01 %

Vrijwillige terugkeer land van
oorsprong

5.73 %

Voogdijdienst 0.29 %

Verdeling van de doorverwijzingen
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De moeilijkheid om oplossingen te vinden voor illegalen en daklozen met een combinatie van
problemen
Het is bijzonder moeilijk om wettelijke oplossingen te vinden die personen met een onregelmatig verblijf in
België weghelpen van de straat: mensen zonder papieren, migranten in transit, Europese gezinnen zonder
verblijfadres die in België wensen te blijven. Vandaag is heel dit publiek rechteloos. Het enige waarop zij
kunnen rekenen is dringende medische hulp.

Het is ook moeilijk om mensen met meerdere aandoeningen en problemen tegelijk te laten doorstromen vanuit
de noodhulp naar herintegratie in de maatschappij omdat zij niet beantwoorden aan de toegangscriteria van
vele opvangtehuizen.

Voorbeelden van moeilijk of zelfs niet door te verwijzen mensen in de context van de criteria die gelden in de
tweedelijnsstructuren: illegale vrouwen met kinderen die slachtoffer zijn van partnergeweld; verslaafde
vrouwen met jonge kinderen; mensen met psychiatrische problemen die elke opname weigeren; zieke illegalen
(suikerziekte, handicap, …) die geen opname in het ziekenhuis of concrete revalidatie behoeven; bejaarden die
verzorging afwijzen; gezinnen met meer dan 6 kinderen…

Bitume : een netwerk van verenigingen voor meer overleg bij de opvang
De begeleiding van de betrokkenen wordt vaak in overleg met andere diensten georganiseerd. In bepaalde
gevallen is dit overleg zelfs geformaliseerd, zoals bijvoorbeeld in het project Bitume. Dit is een netwerk van
Brusselse verenigingen die opvang verzorgen op psychologisch, geneeskundig en sociaal vlak dat er is gekomen
op initiatief van Samusocial en de vzw’s Source en Transit. Ondertussen is de samenwerking verbreed met
nieuwe partners: Porte Ouverte, Spullenhulp, UVS St Pieter en het opvangtehuis Georges Motte. Het doel is om
in overleg begeleidingstrajecten uit te tekenen voor daklozen. De doelgroep bestaat grotendeels uit mensen
met één of meerdere complexe en/of chronische problemen, wat de begeleiding bemoeilijkt omdat zij niet of
niet langer voldoen aan de opvangcriteria van de meeste diensten.

Dit initiatief is in de eerste plaats bedoeld om het werk tussen de operatoren onderling te optimaliseren en
continuïteit te brengen in de opvang van deze doelgroep. Men werkt daarvoor aan de kwaliteit van de opvang,
anticipeert op « hervallen » en onaangepaste doorverwijzingen, maar steeds met een gepersonaliseerde logica,
reactievermogen en soepelheid. Ook wordt systematisch nagegaan waar dingen fout zijn gegaan en hoe
chronische pathologieën zijn ontstaan vooraleer men individuele begeleidingstrajecten uitwerkt in
samenspraak met andere opvangnetwerken en opvolgingsprojecten.
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Voor de in 2018 opgevangen personen werden 127.729 medische en verpleegkundige prestaties uitgevoerd:

60.864 prestaties
in onze opvangcentra
Dit is een gemiddelde van 166 prestaties per dag

66.865 prestaties
in ons medisch centrum MediHalte
Dit is een gemiddelde van 183 prestaties per dag

De mensen die worden opgevangen in de centra van
Samusocial kunnen elke avond gebruikmaken van de
verpleegkundige raadplegingen. De medische en
verpleegkundige dagpermanentie van de permanente
opvangcentra vult de ‘s avonds in de verschillende centra
opgestarte behandeling aan.

Samusocial beheert ook MediHalte, ons medisch centrum dat
zich specifiek richt op daklozen die omwille van hun
gezondheidstoestand een herstelperiode en/of specifieke
medische zorgen nodig hebben.

Medische begeleiding
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KNO (7.53%)

ademhaling (7.58%)

cardiovasculair (20.83%)

infecties (6.09%)

traumatologisch (1.82%)
orthopedisch (5.61%)

reumatologisch (2.5%)

dermatologisch (19.53%)

hormonaal-metabolisch (9.79%)

spijsvertering (8.73%)

urogenitaal (3.12%)
Andere (1.54%)

neuropsychiatrisch (4.61%)

Terugval van het algemeen welzijn (0%)

Proportioneel gezien lopen de in 2018 vastgestelde aandoeningen gelijk met deze voor het jaar 2017, met de
cardiovasculaire aandoeningen op kop. We zien weliswaar een significante toename van de dermatologische
aandoeningen, die van 8% in 2017 stijgen tot 19% in 2018.

 

KNO 157 7.53 %

ademhaling 158 7.58 %

cardiovasculair 434 20.83 %

infecties 127 6.09 %

traumatologisch 38 1.82 %

orthopedisch 117 5.61 %

reumatologisch 52 2.5 %

dermatologisch 407 19.53 %

hormonaal-metabolisch 204 9.79 %

spijsvertering 182 8.73 %

urogenitaal 65 3.12 %

obstetrisch 26 1.25 %

cancéreuse 0 0 %

neurologisch 6 0.29 %

neuropsychiatrisch 096 4.61 %

Terugval van het
algemeen welzijn

0 0 %

oftalmologisch 15 0.72 %

Vastgestelde aandoeningen in de noodopvangcentra en het Familiecentrum
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Andere (7.36%)

wondverzorging (4.26%)

sociale/medische stappen (6.19%)

depannage medicatie (8.35%)

verpleegkundige evaluatie (10%)

opname parameters (12.99%)

toediening medicatie (22.28%)

gesprekken (28.57%)

De meeste prestaties betreffen gesprekken (28,5% ; 17.392 prestaties) en de toediening van geneesmiddelen
(behandeling met medicijnen, aerosol, injecties, oog- en oordruppels …), die goed zijn voor 22% van de
prestaties (13.558).

13% van de prestaties betreffen de opname van parameters (bloeddruk, polsslag, …), 6% diverse medische
stappen (contacten met ziekenhuizen en artsen, toegang tot dringende medische hulp, mutualiteit, …)

andere 711 2.34 %

doorverwijzing
spoeddienst

208 0.68 %

bijkomende hygiënezorg 227 0.75 %

linnendienst 287 0.94 %

hygiënezorg 318 1.04 %

opvoeding patiënt 489 1.61 %

wondverzorging 1297 4.26 %

sociale/medische
stappen

1885 6.19 %

depannage medicatie 2540 8.35 %

verpleegkundige
evaluatie

3042 10 %

opname parameters 3954 12.99 %

toediening medicatie 6779 22.28 %

gesprekken 8696 28.57 %

Verdeling van de 60.864 verpleegkundige en medische prestaties in de
noodopvangcentra en het Familiecentrum
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ademhaling (4.76%)

cardiovasculair (36.51%)

infecties (4.76%)
orthopedisch (23.81%)

dermatologisch (1.59%)

hormonaal-metabolisch (6.35%)

neurologisch (1.59%)

neuropsy (14.29%)

oftalmologisch (6.35%)

De cardiovasculaire aandoeningen vertegenwoordigen het merendeel van de in Medihalte vastgestelde
aandoeningen (36%).

ademhaling 3 4.76 %

cardiovasculair 23 36.51 %

infecties 3 4.76 %

orthopedisch 15 23.81 %

dermatologisch 1 1.59 %

hormonaal-metabolisch 4 6.35 %

neurologisch 1 1.59 %

neuropsy 9 14.29 %

oftalmologisch 4 6.35 %

Vastgestelde aandoeningen  in MediHalte in 2018
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Andere (12.32%)

wondverzorging (3.55%)

opname parameters (11.27%)

gesprekken (21.12%)

toediening medicatie (51.74%)

We stellen vast dat de toediening van geneesmiddelen 52% van de prestaties betreft in de Medihalte, ten
opzichte van 22% van de prestaties in de andere opvangcentra (noodopvangcentra, Familiecentrum). Dit brengt
ons bij één van de basisdoelstellingen van de Medihalte: een omkadering bieden die het mogelijk maakt om de
behandelingen en de verzorging tot het einde te kunnen volhouden.

Andere 1934 2.89 %

verpleegkundige
evaluatie

501 0.75 %

hygiënezorg 658 0.98 %

opvoeding patiënt 665 0.99 %

linnendienst 1230 1.84 %

Hulp voor gezondheids-
en sociale voorzieningen

1333 1.99 %

sociale/medische
stappen

1919 2.87 %

wondverzorging 2375 3.55 %

opname parameters 7534 11.27 %

gesprekken 14122 21.12 %

toediening medicatie 34594 51.74 %

Uitgevoerde prestaties in MediHalte in 2018
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Mijnheer X, patiënt bij Medihalte

« Mijnheer X heeft maagkanker. We weten nog niet of hij kan genezen of dat hij palliatief is. Als

Medihalte niet bestond, zou hij in een ander opvangcentrum zitten, met minder comfort dan hier»

- Dr. Santantonio, verwijzend arts bij Samusocial

Dr.Santantonio, verwijzend arts
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Andere (9.46%)

Therapeutische gemeenschap (0.57%)

Fedasil (4.87%)

Familie/vrienden (6.3%)

Opvang verslaafden (1.43%)

Medisch ziekenhuis (8.02%)

Vrijwillige psy opname (4.87%)

Housing First Step-Forward (0.57%)

Opvangtehuis (26.07%)

Andere (3.72%)

Privéwoning (26.07%)

Terugkeer naar eigen woning (2.01%)
Vrijwillige terugkeer land van oorsprong (5.73%)

Voogdijdienst (0.29%)

De meest voorkomende doorverwijzingen door onze teams zijn :

Andere 9.46 %

Therapeutische gemeenschap 0.57 %

Fedasil 4.87 %

Familie/vrienden 6.3 %

Opvang verslaafden 1.43 %

Medisch ziekenhuis 8.02 %

Vrijwillige psy opname 4.87 %

Housing First Step-Forward 0.57 %

Opvangtehuis 26.07 %

Rusthuis of VRT 2.87 %

Observatie 0.86 %

Privéwoning 26.07 %

Terugkeer naar eigen woning 2.01 %

Vrijwillige terugkeer land van
oorsprong

5.73 %

Voogdijdienst 0.29 %

586 doorverwijzingen voor het verlaten van de straat/van de nood, voltooid door
onze teams

Oriëntatie

Van de 1.388 begeleidingen uitgevoerd door onze medische-sociale teams in 2018, werden 586 doorverwijzingen
voor het verlaten van de straat / van de nood voltooid.
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Andere (9.46%)

Therapeutische gemeenschap (0.57%)

Fedasil (4.87%)

Familie/vrienden (6.3%)

Opvang verslaafden (1.43%)

Medisch ziekenhuis (8.02%)

Vrijwillige psy opname (4.87%)

Housing First Step-Forward (0.57%)

Opvangtehuis (26.07%)

Andere (3.72%)

Privéwoning (26.07%)

Terugkeer naar eigen woning (2.01%)
Vrijwillige terugkeer land van oorsprong (5.73%)

Voogdijdienst (0.29%)

De meest voorkomende doorverwijzingen door onze teams zijn :

Andere 9.46 %

Therapeutische gemeenschap 0.57 %

Fedasil 4.87 %

Familie/vrienden 6.3 %

Opvang verslaafden 1.43 %

Medisch ziekenhuis 8.02 %

Vrijwillige psy opname 4.87 %

Housing First Step-Forward 0.57 %

Opvangtehuis 26.07 %

Rusthuis of VRT 2.87 %

Observatie 0.86 %

Privéwoning 26.07 %

Terugkeer naar eigen woning 2.01 %

Vrijwillige terugkeer land van
oorsprong

5.73 %

Voogdijdienst 0.29 %

586 doorverwijzingen voor het verlaten van de straat/van de nood, voltooid door
onze teams

Oriëntatie

Van de 1.388 begeleidingen uitgevoerd door onze medische-sociale teams in 2018, werden 586 doorverwijzingen
voor het verlaten van de straat / van de nood voltooid.

Opvangtehuis (26,1%)

Privéwoningen (26,1%)

Medische ziekenhuisopname (8%)

Onderdak bij familie of vrienden (6,3%)

Vrijwillige opname psychiatrisch ziekenhuis (4,9%)

Een Fedasil centrum (voor mensen die een asielaanvraag indienen)

…

Als deze cijfers een realiteit van ons dagelijks werk illustreren, dan is het wel de moeilijkheid om voor twee
grote groepen een uitweg uit de urgentie te vinden:

voor mensen die zich in België hebben gevestigd maar onregelmatig op het grondgebied verblijven, bestaat
er geen wettelijke oplossing om van de straat weg te geraken: mensen zonder papieren, migranten in transit,
Europese gezinnen zonder verblijfadres die in België wensen te blijven. Vandaag is heel dit publiek
rechteloos. Het enige waarop zij kunnen rekenen is dringende medische hulp. De enige uitweg die zij
krijgen, is onderduiken in de illegaliteit en dus een precair bestaan: communautaire netwerken,
kraakwoningen, zwerven van stad naar stad…

mensen met een combinatie van medische, geestelijke en sociale problemen tegelijk komen niet in
aanmerking voor doorstroming naar andere opvang- of herhuisvestingsprogramma’s, waar beperkende
toegangscriteria gelden. Voorbeelden van profielen die geblokkeerd zitten in onze noodopvang bij gebrek
aan perspectieven om uit te stappen: vrouwen met een verslaving of met geestelijke problemen die op
straat leven met kleine kinderen; personen met psychiatrische aandoeningen die weigeren opgenomen te
worden in een ziekenhuis; zieken (suikerziekte, handicap, …) die geen opname in het ziekenhuis of concrete
revalidatie behoeven; oudere mensen die iedere verzorging afwijzen; gezinnen met meer dan 6 kinderen…
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7.780
opgevangen personen
waarvan 992 minderjarigen

253.984
overnachtingen

7.367 personnes dont 992 mineurs ont été hébergées dans les centres d’accueil d’urgence qui ont offert
75.560 nuitées en 2018.

Opgevangen publiek 58,3% 41,7%

Mena 73,2% 26,8%

Gezinnen 45,8% 54,2%

Vrouwen 46,6% 53,4%

Mannen 74,1% 25,9%

Cijfers 2018

Verdeling van de winternachten versus de zomernachten volgens periode en
samenstelling

Vaststellingen betreffende het opgevangen publiek
253.984 overnachtingen aangeboden aan 7.780 personen, waaronder 992 kinderen. 
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Er is een evenwicht tussen de zomermaanden en de wintermaanden voor wat betreft de gezinnen en de
alleenstaande vrouwen

74% van de overnachtingen die in 2018 werden aangeboden aan alleenstaande mannen vonden plaats in
de wintermaanden: alleenstaande mannen, de overgrote meerderheid van het daklozenpubliek, vinden
slechts zelden een plaats in de centra buiten de winterperiode (de opvangcapaciteit is dan beperkt en er
wordt voorrang gegeven aan gezinnen en alleenstaande vrouwen, die kwetsbaarder zijn).

Leden van een gezin (23.7%)

Alleenstaande mannen (63.73%)

Alleenstaande vrouwen (12.3%)

NBMV (0.27%)

Leden van een gezin 1844 23.7 %

Alleenstaande mannen 4958 63.73 %

Alleenstaande vrouwen 957 12.3 %

NBMV 21 0.27 %

Verdeling van het publiek, 7.367 personen volgens samenstelling

72



Mannen (43.66%)

Vrouwen (17.51%)

Gezinnen (38.8%)

NBMV (0.03%)

Alleenstaande mannen blijven de sterkst vertegenwoordigde categorie met 64% van het opgevangen publiek
en 43% van de aangeboden overnachtingen.
Er zijn meer gezinnen dan vorig jaar, namelijk 521 gezinseenheden, hetzij 1.844 personen. Zij
vertegenwoordigen 23,7% van het opgevangen publiek (ten opzichte van 20% vorig jaar) en 38,80% van de
aangeboden overnachtingen (ten opzichte van 39,1% in 2017). Alleenstaande vrouwen maken 12% uit van het
opgevangen publiek (ten opzichte van 11% in 2017). In 2018 konden ook 21 NBMV genieten van 71
overnachtingen bij Samusocial (0,03% van de overnachtingen).

Mannen 110902 43.66 %

Vrouwen 44474 17.51 %

Gezinnen 98537 38.8 %

NBMV 71 0.03 %

Verdeling van de overnachtingen volgens samenstelling
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97: -0,1% 0,0%

81: 89 -0,1% 0,1%

72: 80 -0,4% 0,2%

63: 71 -1,9% 0,7%

54: 62 -5,3% 1,4%

45: 53 -9,3% 2,5%

36: 44 -13,2% 4,2%

27: 35 -19,8% 5,1%

18: 26 -17,5% 4,7%

9: 17 -3,1% 2,4%

0: 8 -4,3% 3,8%

8,1% van de opgevangen personen is jonger dan 9 jaar

13,6% van de opgevangen personen is jonger dan 18 jaar, en dus minderjarig

47,1% van de opgevangen personen zijn tussen 18 en 35 jaar oud

29,2% van de opgevangen personen zijn tussen 36 en 53 jaar oud

6,7% van de opgevangen personen zijn tussen 54 en 62 jaar oud

3,5% van de opgevangen personen zijn ouder dan 63 jaar

Leeftijd opgevangen personen
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België (16.38%)

EU/Belgie (15.3%)

Niet-EU (61.58%)

Onbepaald (6.31%)

Staatloos (0.43%)

We merken op dat de meerderheid van het opgevangen publiek (62%) afkomstig is uit niet-Europese landen.
16% van de opgevangen personen zijn Belg.
15% zijn afkomstig uit EU-landen behalve België.
52% van de opgevangen EU-burgers zijn Belgisch en 33% komen uit Oost-Europa.

België 1101 16.38 %

EU/Belgie 1028 15.3 %

Niet-EU 4139 61.58 %

Onbepaald 424 6.31 %

Staatloos 29 0.43 %

Nationaliteiten van het opgevangen publiek
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Andere (15.12%)

Bulgarije (3.52%)

Frankrijk (4.65%)

Polen (6.9%)

Roemenië (18.08%)

België (51.71%)

Duitsland 15 0.7 %

Oostenrijk 1 0.05 %

Cyprus 1 0.05 %

Kroatië 9 0.42 %

Denemarken 2 0.09 %

Spanje 52 2.44 %

Estland 1 0.05 %

Finland 2 0.09 %

Griekenland 6 0.28 %

Hongarije 19 0.89 %

Ierland 2 0.09 %

Italië 51 2.4 %

Letland 6 0.28 %

Litouwen 9 0.42 %

Luxemburg 1 0.05 %

Nederland 30 1.41 %

Portugal 34 1.6 %

Tsjechische Republiek 9 0.42 %

Slovakije 53 2.49 %

Verenigd Koninkrijk 14 0.66 %

Zweden 4 0.19 %

Slovenië 1 0.05 %

Bulgarije 75 3.52 %

Frankrijk 99 4.65 %

Polen 147 6.9 %

Roemenië 385 18.08 %

België 1101 51.71 %

Detail EU-nationaliteiten
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Economische ballingschap 32,49%
30,42%

Andere 15,64%
14,01%

Uitzetting uit de woning 9,96%
9,07%

Politieke ballingschap 8,23%
6,27%

Familiale breuk 5,25%
5,55%

Echtelijke breuk 4,31%
6,33%

Fysieke gezondheid 3,39%
1,76%

Einde opvang andere 2,83%
2,55%

Financieel 2,80%
2,81%

Echtelijk geweld 2,65%
2,94%

Mentale gezondheid 1,77%
6,14%

Uit de gevangenis 1,68%
1,63%

Verslaving 1,64%
3,52%

Brand 1,41%
0,13%

Einde huurovereenkomst 1,39%
1,89%

Jobverlies 1,21%
1,50%

Conflict met de eigenaar 1,19%
1,50%

Einde ziekenhuisopname 1,10%
1,24%

Terugkeer naar België 1,03%
0,78%

De oorzaken die leiden tot dakloosheid die het vaakst worden genoemd zijn ballingschap, uitzetting uit de
woning, familiale en echtelijke problemen, … Vaak zijn er meerdere oorzaken en bemoeilijkt dit de inschakeling
nog meer.

Verslavingen en mentale gezondheidsproblemen worden duidelijk onderschat in de verklaringen van de
betrokken personen, die niet altijd in staat zijn om hun situatie correct te evalueren.

Oorzaken van de breuk
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2018 (68.16%)

2017 (12.58%)

2016 (4.76%)

2015 (3.73%)

2014 (3.77%)

2013 (4.69%)

2012 (2.31%)

Bijna 70% van de in 2018 opgevangen personen werden voor het eerst opgevangen door Samusocial.

2018 5303 68.16 %

2017 979 12.58 %

2016 370 4.76 %

2015 290 3.73 %

2014 293 3.77 %

2013 365 4.69 %

2012 180 2.31 %

Verdeling van het publiek volgens jaar van de eerste vraag om hulp
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9.455
Opgevangen personen

4.797
Alleenstaande mannen
(51%)

882
Alleenstaande vrouwen
(9%)

3.776
Leden van een gezin
(40%)
waarvan 1.959 volwassenen et
1.817 kinderen

Het publiek dat wordt opgevangen in de centra voor asielzoekers van Samusocial kan een beroep doen op
diensten die specifiek voorzien worden in de « wet betreffende de opvang van asielzoekers »:

Het opvangcentrum « Fritz Toussaint » in Elsene (250 plaatsen)
Dit centrum verzorgde tot eind 2018 residentiële opvang voor mensen die asiel hadden aangevraagd, met:

Onderdak (met inbegrip van 3 maaltijden per dag) en materiële basishulp (hygiëneproducten…);

Maatschappelijke begeleiding bij de administratieve formaliteiten en juridische bijstand: tijdens de
volledige periode van de asielaanvraag;

Paramedische raadplegingen met een geneeskundige coördinatie: twee verpleegkundigen verzorgen
iedere dag een permanentie onder toezicht van een arts. De geneeskundige en psychologische behoeften
van elke bewoner worden geëvalueerd bij aankomst in het centrum;

De mogelijkheid om deel te nemen aan gemeenschapswerk en om één keer per week zakgeld te ontvangen;

De mogelijkheid om taallessen en integratiecursussen te volgen;

Activiteiten en recreatie.

Het centrum voor vooropvang in Neder-over-Heembeek (250 plaatsen)
Dit centrum biedt tijdelijke opvang voor nieuwkomers terwijl ze wachten om opgeroepen te worden door de
Dienst Vreemdelingenzaken.

Het centrum biedt:

Onderdak (met inbegrip van 3 maaltijden per dag) en materiële basishulp (hygiëneproducten…);

Medische eerstelijnsraadplegingen om eventuele zwakke plekken te kunnen vaststellen

Verbetering van de leefomstandigheden van de bewoners door ze voor te bereiden op de
asielaanvraagprocedure en met ludieke en sportactiviteiten

Cijfers

Opdracht

Opdracht “Asielzoekers”

500 opvangplaatsen beheerd door Samusocial met een mandaat van Fedasil voor mensen die verzoeken om
internationale bescherming en vooropvang
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Onderverdeling van de 9.455 opgevangen personen (mandaat Fedasil)

Alleenstaande mannen (50.74%)

Alleenstaande vrouwen (9.33%)

Leden van een gezin (39.94%)

Alleenstaande mannen 4797 50.74 % Alleenstaande vrouwen 882 9.33 % Leden van een gezin 3776 39.94 %

Vaststellingen voor het opgevangen publiek
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De meest voorkomende nationaliteiten

Palesti
na 

(1
540 / 1

9.71%
)

Syrië
 

(9
05 / 1

1.58%
)

Guinée 

(6
64 / 8

.5%
)

Georg
ië 

(5
40 / 6

.91%
)

Afg
hanist

an 

(5
11 / 6

.54%
) Ira

k 

(4
67 / 5

.98%
)

Erit
re

a 

(4
20 / 5

.38%
) Ira

n 

(2
89 / 3

.7%
)

Buru
ndi 

(2
75 / 3

.52%
)

Albanië 

(2
71 / 3

.47%
)

Kamero
en 

(2
42 / 3

.1%
)

Rusla
nd 

(2
31 / 2

.96%
)

Congo 

(2
07 / 2

.65%
)

Somalië
 

(1
95 / 2

.5%
)

Venezu
ela 

(1
32 / 1

.69%
)

Senegal 

(1
27 / 1

.63%
)

Soedan 

(1
11 / 1

.42%
)

Lib
ië 

(1
09 / 1

.4%
)

Onbepaald 

(1
00 / 1

.28%
)

Ivoorkust 

(9
1 / 1

.16%
)

Mace
donië 

(8
7 / 1

.11%
)

Serv
ië 

(8
1 / 1

.04%
)

Je
men 

(7
7 / 0

.99%
)

Rwanda 

(7
1 / 0

.91%
)

To
go 

(5
5 / 0

.7%
)

Maurit
anië 

(1
4 / 0

.18%
)

Er zijn vier gevallen die het verblijf in een centrum beëindigen:

Het verkrijgen van een internationaal beschermingsstatuut (vluchteling of subsidiaire bescherming).
Ongeveer de helft van de bewoners stapt mee in een « lokaal Opvanginitiatief » (LOI) op weg naar een
privéwoning.

Overbrenging naar een ander opvangcentrum van het opvangnetwerk van het agentschap Fedasil

Een « Bevel om het grondgebied te verlaten ». Deze personen krijgen een « terugkeerplaats » toegewezen
in een centrum in België.

De opvang wordt opgegeven: sommige bewoners verlaten nog vóór het einde van de procedure het centrum
voor een privéwoning of verlaten het land.

Einde verblijf
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De opdracht van het centrum van Neder-over-Heembeek om
vooropvang te verstrekken liep af op 31 december 2018

In januari 2019 heeft het centrum van Elsene de deuren
moeten sluiten. Het centrum in Neder-Over-Heembeek vangt
sindsdien de 250 voormalige bewoners van Elsene op,
bovenop 100 bijkomende bewoners op vraag van Fedasil.

Evolutie van de opdracht

Perspectieven

Aanpassing van het mandaat en de
opdracht in functie van de
migratiestromen en de behoeften
van het agentschap Fedasil

1

Voortzetting van de stappen die
samen met de teams en met het
agentschap Fedasil zijn
ondernomen om de kwaliteit en het
aanbod te verbeteren

2
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Younus had een winkel met bruidsjurken in Mossoul, in Irak. En toen kwam IS:

« Ze sloten de winkel. Ons leven was niets meer. Eten en slapen. We verloren onze vrijheid. »

De problemen beginnen. De IS-troepen willen Younus recruteren. Met zijn broer en twee vrienden beslissen ze
te vluchten. Van Mossoul naar België, door Turkije, Macedonië, Servië, Hongarije, Oostenrijk en Duitsland, een
lange, dure en moeilijke reis. Eenmaal in Brussel stuurt de Dienst Vreemdelingenzaken Younous en zijn broer
naar het centrum van Samusocial in opdracht van Fedasil. Hun eerste asielaanvraag wordt verworpen. De broer
van Younus verliest de moed en keert terug naar Irak, waar zijn vrouw en kinderen nog steeds wonen.

« Hij wou een gezinshereniging, maar hij miste zijn gezin, hij was verdrietig, » zegt Younus.

Younus dient een tweede aanvraag in bij het CGVS *. Hij wacht nog steeds op antwoord.

« Ik denk veel na, soms slaap ik niet: wanneer zal ik een goed leven hebben? Ik ben al drie jaar in

België, nu ben ik het gewoon, ik wil niet meer vertrekken! Ik werk, ik ben straatveger, dat gaat     

goed. Ik heb Belgische vrienden, leer beter Frans en leer Nederlands. Hier, bij Samusocial, deel ik

een kamer met 3 personen. Er gebeurt veel in het centrum, ik ga mee op uitstap, ik doe aan sport

en coach ook, ik geef zangles en soms organiseer ik zelfs concertjes. Als het antwoord van het

CGVS negatief is, kan ik nog een derde aanvraag doen. Maar het is vermoeiend. Ik wil blijven

werken en wonen in België. Ik wil trouwen en kinderen krijgen ….»

*CGVS: Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

Younus, asielzoeker in België
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21.643.423 €
budget 2018

Andere publieke financiering (dont Cap48, INAMI) (4.88%)
Prive giften (3.74%)

Federaal (34.14%)

Stedenbeleid (2.17%)

Regio (Cocom) (55.07%)

Andere publieke financiering (dont
Cap48, INAMI)

4,88%

Prive giften 3,74%

Federaal 34,14%

Stedenbeleid 2,17%

Regio (Cocom) 55,06%

Budget 2018 : Inkomsten

Financieel verslag
Budget 2018 : 21.643.423 €
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Opvangcentrum voor gezinnen - Woluwe (9.22%)

Centra voor noodopvang (19.6%)

Algemene werkingskosten (4.61%)

Wintercentra 2017-2018-2019 (31.13%)

Fedasil (27.87%)

Andere (2.06%)
MediHalte (5.25%)

*Het budget wordt berekend op basis van het kalenderjaar 2018.

Opvangcentrum voor gezinnen -
Woluwe

9,22%

Centra voor noodopvang 19,60%

Algemene werkingskosten 4,61%

Wintercentra 2017-2018-2019 31,13%

Fedasil 27,87%

Housing First - Step Forward 1,17%

Maraudes 1,14%

MediHalte 5,25%

Budget 2018 : Uitsplitsing per opdracht
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De teams van Samusocial werken samen met een hele reeks van publieke, private en middenveldpartners.

Abaka – l’Accueil Montfort – l’ADDE – L’AMA – Alias – les Amis d’Accompagner – Aquarelle – l’Arbre de vie- Arc-
en-ciel – Ariane – Article 27 – @HOME18-24 – APO – l’Atelier des droits sociaux – Barka – la bibliothèque
d’Ixelles – La bibliothèque Saint-Henri, -Bruxelles Accueil Porte Ouverte –  les Capucines – Caritas – le CAW –  la
cellule Herscham – la cellule Hestia – Cemavie – CEMôme – le Centre de consultations familiales et
sexologiques – le Centre de Prévention des Violences Conjugales et Familiales – le Centre de santé mentale
Antonin Artaud – le Centre Social Protestant – CETIM – le Chant d’Oiseau Chèvrefeuille/CIG Vogelzang – Chez
Nous/Bij Ons – le CIRE – CLIP (Dune ASBL) – le Clos – Clowns sans frontières – Compagnons dépanneurs –
Consigne Article 23 – Convivial –  Cora de Woluwe-Saint-Lambert – la Croix-Rouge de Belgique – Curabel –
D.R.E.A.M – D’ici et d’ailleurs – Diogènes – Doucheflux – Droit sans toit – L’école internationale allemande de
Bruxelles – les Educateurs de rue des communes de Saint-Gilles et Woluwé-St-Lambert –  Enaden-  Entraide
Marolles – ESA St Luc – l’Escale – Espace Social Télé-Service – Espace P – Exil – le Fonds Européen d’Aide aux
plus Démunis (FEAD)- le FARES et VRGT – La Fontaine – Le Foyer – les Foyers d’Accueil – le Foyer Georges Motte
– Free Clinic – le GAMS-Belgique – Globe-Aroma – les Grains Noirs – Graphoui – HERMESplus – Het huis van het
Nederlands – Hiver 86.400 – le Home Baudouin –  le Home du Pré – Huis Van De Mens – L’Ilot – Infirmiers de rue
– Informes – INTACT –  International School Brussels – Jamais Sans Toit – Latitude Nord – la Ligue des Familles –
la Maison de la Mère et de l’Enfant – la Maison des Aveugles – la Maison des femmes de Schaerbeek – la MASS –
la Maison Médicale Anneessens – la Maison Médicale des Marolles – la Maison Médicale du Miroir – la Maison
Médicale des Primeurs – la Maison Médicale « Le Pavillon » – Couleur Santé et l’ensemble des maisons
médicales bruxelloises – Maison le Gué – la Maison Rue Verte – Médecins du Monde – Medimmigrants – Meeting
– Le Méridien –  MSF – les Missionnaires de la Charité – NASCI – Nativitas – Le Nouveau 150 – Opération
Thermos – ORCA – Ô Soins de Tous – le PAC et les Écrivains publics – PAG-ASA – Le Parc Parmentier – la maison
d’accueil des Petits Riens – les Petites sœurs des pauvres – Pierre d’Angle – Pigment – piscine d’Ixelles – le
Planning familial de WSL – la Plate-forme de Concertation pour la Santé mentale en Région de Bruxelles-
Capitale – la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés – Plateforme Mineurs en Exil – Point d’appui, Porte
Ouverte – Poverello – 107 Précarité – le projet Bitume – le projet Lama – le Relais – le Réseau Hépatite C – Resto
Jet – les Restos du Cœur – La Rive – Rolling Douche – Rom En Rom – les Samaritains – Samusocial International –
le SAS – les Scouts de Belgique – le Service Civil International (SCI) – le Service droits des jeunes (SDJ) – Serve
the City – le Service jeunesse de Woluwe-Saint-Lambert (JJJY) – le Service Social Juif – Sétis – Seuil – Siréas – le
SMES-B – les Sœurs de Mère Téresa – Soleil d’hiver – Solentra – SolidarCité – Solidarité Grands Froids -SOS
enfants – SOS Jeunes – Quartier Libre – La Source-la Rencontre – l’ensemble des Services de Santé Mentale – St
Paul’s Tervuren – le Stade Fallon – La Strada- Talita -Théâtre et Réconciliation – Transit – les Trois Pommiers –
Ulysse – Visa Santé – Wolubilis – Wolu Services – Woman-do, Wops ASBL

Onze associatieve partners

Partners – Bedankt!
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Le BAJ – La Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale (COCOM) – BRAVVO – le SPP
Intégration Sociale – le SPF Santé publique – le Ministère de la Culture et de la Santé de la Communauté
français – La Loterie Nationale – l’INAMI – les CPAS de Bruxelles, Anderlecht, Auderghem, Forest, Ixelles,
Schaerbeek, Saint-Gilles et Woluwe-Saint-Lambert – la Ville de Bruxelles, les communes d’Anderlecht,
Bruxelles, Ixelles, Molenbeek, Schaerbeek, Saint-Josse, Woluwe-Saint-Lambert – Fedasil – les services de
prévention de Forest et Ixelles, la Police de Bruxelles-Capitale-Ixelles et les autres services de Police locale
bruxellois – CityDe – le SIAMU – l’hôpital Saint-Pierre et l’ensemble des hôpitaux IRIS et de la Région de
Bruxelles-Capitale – le Service du Linge du CPAS de Bruxelles – les Cuisines bruxelloises – les Régies, fédérale
et régionale, des bâtiments – l’ONE – le Délégué général aux droits de l’enfant – le Service d’Aide à la Jeunesse
et le Service de Protection de la Jeunesse – le Service des propriétés de la commune de Molenbeek St Jean – la
Protection civile – Citydev – la STIB – la SNC – la TEC et DE LIJN – Viva for Life.

       

BNP Paribas Foundation – Brussels Hotels Association (BHA) et les hôtels bruxellois – Carrefour – la Clinique Ste-
Anne St-Rémi – la Clinique St-Jean – Cora de Woluwé-Saint-Lambert – Duo Catering – Emergences ASBL – Goods
to Give – Google – Hu-Bu – ING – Interparking – Nestlé – Orange – L’Oréal – Pharmacies Andromède, Florair et
Van Hong – Proximus – Rotaract – Le Saint-Aulaye – Shoes in the box – Solucious – Les Tartes de Françoise.

Onze publieke partners

Onze privé partners
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Elk jaar stellen onze teams dezelfde fenomenen vast: toename van het aantal daklozen, toename van het aantal
gezinnen op straat (521 gezinnen opgevangen in 2018 !), toename van het aantal alleenstaande vrouwen en
mannen, toename van het aantal niet-Europese daklozen en mensen zonder papieren …

Onze teams helpen mensen die verschillende, vaak onderling verbonden, problemen hebben:

Langdurig daklozen

Jongeren die gebroken hebben met hun familie

Migranten in transit of die al lang rondzwerven

Gezinnen of alleenstaanden die uit hun huis werden gezet

Europese gezinnen en alleenstaanden die hier onwettig verblijven (toeristenstatuut verlopen)

Vrouwen die et slachtoffer werden van echtelijk geweld

Mensen met psychiatrische stoornissen

Mensen met verslavingen

Slachtoffers van mensenhandel

…

Om tegemoet te komen aan deze groeiende en veelvuldige noden, worden opvangcentra geopend, soms met
een zeer grote opvangcapaciteit. De omvang van de centra en de inrichting als slaapzaal van sommige kamers
beperken echter de mogelijkheden om de dienstverlening te verbeteren. Anderzijds is het moeilijk om
gebouwen te vinden die voldoen aan de normen, zodat er moeilijk geanticipeerd kan worden op de inrichting
van de opvangcentra.

Een toenemende en veelvormige uitsluiting

De capaciteit van de noodopvang moet worden aangepast aan de noden
De capaciteit van de structurele plaatsen – het hele jaar open – moet kunnen worden aangepast aan de noden,
zodat onze teams geen onmogelijke keuzes moeten maken tussen fysiek kwetsbare personen, alleenstaande
vrouwen, gezinnen met kinderen en tijdelijke noodsituaties. In de huidige omstandigheden buiten de winter
moet Samusocial elke dag vele alleenstaande mensen en soms zelfs gezinnen met kinderen weigeren.
Een permanente opvangcapaciteit, aangepast aan de problematiek, zou het mogelijk maken om een continue
begeleiding aan te bieden, om de stappen tot het einde op te volgen, zowel in de zomer als in de winter, tot er
een oplossing is voor de dakloosheid. De nieuwe gewestelijke ordonnantie die de hulp aan daklozen regelt, zou
het mogelijk moeten maken om af te stappen van de seizoenslogica en de opvangcapaciteit over het hele jaar
te spreiden. De kwestie van het aantal beschikbare plaatsen blijft echter een knelpunt.

Een kwalitatieve noodopvang zou het mogelijk maken om het onthaal aan te passen aan de
situatie
Het onthaal dient zoveel mogelijk te worden aangepast aan de situatie. Gezinnen met kinderen moeten in
aparte centra worden opgevangen om de soms brutale confrontatie met andere bezoekers te vermijden. Brussel

Vaststellingen en noden
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Samusocial is allereerst een noodvoorziening, dankzij de capaciteit om onmiddellijk hulp te bieden en in de
primaire behoeften van mensen zonder onderdak te voorzien. Deze noodhulp is vaak echter een eerste stap
naar de herinschakeling en de zoektocht naar oplossingen, iets waar sommige mensen met meervoudige
problemen niet spontaan aan zouden meewerken. De begeleidingsmogelijkheden blijven echter ontoereikend
in onze centra, zeker in de winteropvang, wanneer er enorm veel mensen worden opgevangen.

De toegangscriteria zijn strikter in ziekenhuizen en de duur van de ziekenhuisopname vermindert, ten voordele
van ambulante zorg. Verschillende mensen leven dus op straat of in onze centra, terwijl ze medische zorg nodig
hebben: langdurig daklozen, mensen met psychiatrische stoornissen, zwangere vrouwen of vrouwen met
pasgeboren baby’s.

Daarenboven is de toegang tot de medische noodhulp vaak te kort om de behandeling tot het einde vol te
houden.

moet over permanente centra beschikken, om aparte kwalitatieve noodopvang te kunnen aanbieden aan
gezinnen en kinderen, om een confrontatie tussen de heterogene doelgroepen te vermijden. Sinds 1 april 2014
wordt het Familiecentrum opengehouden met tijdelijke financiering door de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie. De financiering van dit centrum zou nu de financiering op jaarbasis moeten
overstijgen en op langere termijn moeten worden vastgelegd.
De toenemende uitsluiting zou moeten leiden tot grotere en beter ingerichte centra om het onthaal te kunnen
aanpassen aan de kwaliteitsnormen en aan een menswaardige opvang. De inrichting als slaapzaal moet worden
vermeden en het aantal bedden per kamer moet worden beperkt. Het zoeken en het tijdig ter beschikking
stellen van gebouwen zou vergemakkelijkt moeten worden om beter te kunnen anticiperen en maatregelen te
treffen om de kwaliteit van het onthaal te verbeteren.

Een (her)financiering van de mobiele hulpteams
De mobiele hulpteams zijn noodzakelijk om in contact te blijven met het noodlijdende publiek en om de meest
kwetsbare personen te kunnen identificeren. Er moet voor gezorgd worden dat de mensen die het verst van de
maatschappij staan, en die geen hulp meer vragen, niet aan hun lot worden overgelaten, evenmin als de
mensen die door het plaatsgebrek terug op straat belanden.
Vandaag de dag zijn de mobiele teams deels afhankelijk van giften, aangezien de overheidssubsidies niet
volstaan om alle activiteiten te dekken. We zoeken nieuwe financieringsmogelijkheden om onze werking te
behouden en uit te breiden.

Een antwoord op primaire behoeften als aanknopingspunt

De psychosociale begeleiding moet versterkt worden in de opvangcentra
De werknemers in de noodopvangcentra moeten voldoende sociaal assistenten en psychologen kunnen
voorzien, zodat alle opgevangen personen kunnen worden opgevolgd en begeleid naar specifieke diensten.
De begeleiding begint met het terugwinnen van de rechten (leefloon, noodhulp, medische kaart, medische
noodhulp, …). Dit wordt vaak bemoeilijkt door de administratieve situatie van de persoon (sans-papiers,
migranten, Europese onderdanen).[1]
[1] Zie « De moeilijke zoektocht naar oplossingen voor personen in een onwettige situatie en mensen met
meervoudige problemen. »
 
 

Voornamelijk medische problemen en/of problemen waarvoor een medische
omkadering nodig is

Het aanbod aan psychologische begeleiding moet behouden worden en de medische en
verpleegkundige begeleiding moet versterkt worden
Vele langdurig dakloze personen hebben verschillende gezondheidsproblemen, hetgeen het onthaal en de
begeleiding naar oplossingen bemoeilijkt. De ontwikkeling van een verpleegkundig en medisch kader heeft
ervoor gezorgd dat de kwaliteit van de begeleiding is verbeterd in onze centra en bij onze mobiele teams. Met
de huidige middelen en het bestaande personeelsbestand kunnen echter nog geen medische permanenties
worden verzekerd in alle opvangcentra van Samusocial. We moeten nog te vaak werken met vliegende
werknemers, die naargelang de behoeften tussen de centra pendelen. De systematisering van permanenties in
elk centrum moet één van de toekomstige prioriteiten zijn.
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Het is moeilijk om legale oplossingen te vinden voor gezinnen die zich in een onwettige situatie bevinden:
mensen zonder papieren, transitmigranten, Europese gezinnen zonder adres die in België willen blijven. Deze
personen hebben geen rechten en kunnen enkele aanspraak maken op dringende medische hulp.

Het is moeilijk om mensen met meervoudige problemen door te verwijzen omdat ze niet voldoen aan de
toelatingscriteria van opvangtehuizen.
Voorbeelden van zulke moeilijke of onmogelijke doorverwijzingen door de bestaande criteria in
tweedelijnsopvangstructuren: illegale vrouwen met kinderen die het slachtoffer werden van echtelijk geweld,
drugsverslaafde vrouwen met jonge kinderen, mensen met psychiatrische stoornissen die een opname
weigeren, zieke mensen zonder verblijfsvergunning (diabetes, handicap,…), oude mensen die alle hulp
weigeren; gezinnen met meer dan zes kinderen …

Het medisch opvangcentrum zou duurzaam moeten worden – de MediHalte
Het nut van de MediHalte en de medische opvang van daklozen wordt door de hele sociale en sanitaire sector
erkend als noodzakelijk. Dit voor België unieke initiatief geniet van overheidsfinanciering (RIZIV), maar di biedt
geen garantie voor de toekomst. Deze financiering dekt enkel de personeelskosten. De werkingskosten worden
betaald met eigen fondsen van Samusocial. De steun van de donateurs is meer dan ook nodig om ons te helpen
om deze voorziening voort te zetten. We hopen de overheid te kunnen overtuigen van de noodzaak om deze
dienst op lange termijn te kunnen voortzetten.

De moeilijke zoektocht naar oplossingen voor personen in een onwettige situatie
en mensen met meervoudige problemen

De administratieve impasse van mensen zonder papieren die hier al lang verblijven
De kwestie van de blijvende illegaliteit van mensen zonder rechten die al lang op het grondgebied verblijven
wordt opgeworpen. Zolang deze mensen geen rechten hebben, is er geen oplossing voor hun dakloosheid.

Een tweedelijnsnetwerk met soepelere toegangscriteria
De tweedelijnsopvang als oplossing voor mensen met meervoudige problemen (verslavingen, psychiatrische
stoornissen, schulden, medische problemen, enz.) moet worden aangemoedigd en ondersteund. In Brussel
ontbreekt een structuur voor opvang op middellange en lange termijn voor langdurig dakloze vrouwen met
psychische problemen, die vaak niet in een opvangtehuis terecht kunnen.

Een versterking van de huisvestingsprogramma’s, transitwoningen en begeleid wonen (zoals
Housing first)
In Brussel ontbreken transitwoningen, zodat de OCMW’s en de sociale diensten mensen die hun woning
verliezen onmiddellijk een woning kan worden aangeboden. Het behoud van een individuele woning – zonder
langs een noodopvangcentrum te moeten gaan – verhoogt de kansen om er snel terug bovenop te komen.
Een nieuwe woning volstaat echter niet altijd, zeker niet voor mensen met meervoudige problemen, waarbij
alle problemen moeten worden behandeld. Initiatieven zoals Housing First en andere initiatieven voor begeleid
wonen met ambulante begeleiding hebben reeds bewezen nuttig te zijn voor bepaalde categorieën personen
met een zekere autonomie. De versterking van dit type programma’s is gewenst om de
doorverwijzingsmogelijkheden te vergroten.
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