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Voorbij Brussel en het straatwerk …



Straatverplegers is een medisch-sociale organisatie die ervan overtuigd is dat we een eind kunnen 
maken aan dakloosheid in Brussel, Luik en elders. We dragen daar aan bij door mensen met een zeer 
kwetsbare gezondheid uit de straat te halen en andere organisaties en het publiek te mobiliseren om 
duurzame oplossingen te vinden voor het probleem van dakloosheid.

De hefbomen die Straatverplegers hierbij inzet, zijn aandacht voor de hygiëne en ondersteuning van 
de eigen talenten van de dakloze mensen, intensieve samenwerking met het netwerk van sociale en 
medische organisaties, en het creëren van duurzame woongelegenheid.

Straatverplegers is een enthousiasmerende, coöperatieve en innoverende organisatie. Zij deelt haar ken-
nis en ervaring om alle actoren te versterken die kunnen meewerken om kwetsbare personen opnieuw 
te integreren, of die preventief kunnen handelen om te voorkomen dat mensen in precaire situaties en 
in de marginaliteit belanden.

Straatverplegers wordt nu algemeen erkend als de organisatie die de doelstelling om een eind te maken 
aan dakloosheid in Brussel en Luik werkelijk op de kaart heeft gezet.

www.straatverplegers.org

Brusselaar van het jaar in de categorie samenleving
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Editoriaal: van Brussel naar Luik
Dr. Pierre Ryckmans, co-coördinator en medisch verantwoordelijke

Beste,

‘Brusselaar van het jaar’, het was zeker een mooie beloning om 2019 mee te 
beginnen. Maar dè gebeurtenis van het jaar was voor onze organisatie ongetwi-
jfeld de opening van onze afdeling in Luik. 

De afdeling in Luik is zijn activiteiten op het terrein midden mei 2019 begonnen. 
Na een periode van verkenning en ontmoetingen op straat startte in juli de inten-
sieve begeleiding van zes patiënten. Dankzij de vrijwillige medewerking van een 
reeds aanwezig verenigingsnetwerk, konden wij op het einde van het jaar al twee mensen herhuisvesten; 
drie anderen hadden een langdurig onderdak in afwachting van een duurzame oplossing. De ploeg, die 
bestaat uit twee verpleegsters en één projectbeheerster, zal binnenkort versterkt worden met een sociaal 
assistent(e). In 2020 willen wij tien nieuwe patiënten begeleiden.

Onze hoofdactiviteit blijft het duurzaam herhuisvesten van zeer kwetsbare personen die op straat le-
ven. In 2019 hebben achttien mensen een woonruimte kunnen betrekken waar ze voor lange tijd kunnen 
verblijven. Die verhuizingen zelf (negen in 2019), heeft de ervaring ons geleerd, maken deel uit van het 
woonproces. Enkele van onze patiënten verhuizen omdat zij daartoe gedwongen worden, anderen omdat 
ze het zelf wensen. We zien dat ieder van hen uiteindelijk een plek vindt die bij hem of haar past, zelfs als 
dat enkele jaren in beslag kan nemen.

De ontwikkeling van de modulaire verblijven gaat door, zij het langzaam – maar dat is eigen aan piloot-
projecten waar je administratieve en technische obstakels moet oplossen. Een eerste modulair verblijf, ge-
plaatst in 2018, wordt vanaf 2019 bewoond. De huurder is er heel tevreden over: hij had waarschijnlijk niet 
in een meer klassieke woning willen verblijven. Daarnaast hebben we twee beschikbare terreinen waarvoor 
we de vergunningen afwachten. Twee modules zijn reeds gebouwd, wij wachten om ze te kunnen plaatsen. 
Daarna beginnen we aan de constructie van nog drie, reeds gefinancierde modules.

Onze na-begeleiding heeft voortaan een nieuwe doelstelling: alle geherhuisveste stabiele patiënten laten 
begeleiden door eenzelfde persoon, zodat wij beter de grenzen en de mogelijkheden van deze aanpak 
kunnen vaststellen. De bedoeling is dat wij sterker staan in het voorkomen  van terugval en eenzaamheid, 
zodat wij eerder voor een echt herstel kunnen zorgen en niet uitsluitend voor huisvesting. We weten ook dat 
we meer aan deze aspecten moeten werken om vroegtijdige overlijdens te voorkomen.

De campagne 400 Toits - Daken, die we samen met negen andere organisaties voerden, boekte vooruit-
gang; de verkiezingen waren een mooie gelegenheid om de politiek aan te spreken, zowel op gemeentelijk 
als gewestelijk niveau. We proberen met deze contacten concrete resultaten te behalen – en die zijn tot 
op heden bemoedigend (bijvoorbeeld de directe betrokkenheid van bepaalde gemeenten in het opsporen 
en verzorgen van dakloze mensen). Wij moeten gebruik maken van de huidige gunstige context, zowel in 
Brussel als in Wallonië, om het einde van dakloosheid zoveel mogelijk te bevorderen.

Ons netwerk begint zich te ontwikkelen in Luik; in Brussel breidt het zich uit en wordt het hechter, met een 
veelvoud van ‘gemengde ploegen’ (werk in duo’s met een medewerker van een andere organisatie). Dit 
laat ons toe om praktijken uit te wisselen, en om heel kwetsbare patiënten te ontmoeten die wij nog niet 
kenden. In Brussel maken wij voortaan deel uit van een regionaal netwerk van samenwerking en intervisie. 
Dit was al enkele jaren het geval in Wallonië. In 2020 willen wij gaan werken met peer supporters: personen 
die zelf bestaansonzekerheid overleefd hebben en die, na een parcours van herstel en opleiding, met deze 
bijzondere expertise inzetbaar zijn op het terrein.

Allen die ons steunen en dit alles mogelijk maken willen wij van harte danken.
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DANKWOORD 

Het werk en de vooruitgang van het afgelopen jaar zijn te danken aan het engagement van het team van 
Straatverplegers en de vrijwilligers, en de samenwerking met onze collega’s van het netwerk rond dakloo-
sheid in Brussel en Luik (medische en sociale werkers, veiligheidsagenten, parktoezichters, handelaars, 
…), maar ook aan de steun en het vertrouwen van talrijke donateuren en sympathisanten.

In 2019 hebben we de gulle professionele en logistieke hulp gekregen van 

Ashoka, Cogitax, Entretien motivationnel.be, Fondation Monin, Housing First Belgium
We hopen dat u uw bijdrage terugvindt in de concrete resultaten van onze acties en we bedanken u voor 

uw engagement.

Voor hun financiële steun in 2019 bedanken we in het bijzonder:

De volgende openbare instellingen:

COCOM Housing First, GGC Bijstand aan personen, RIZIV, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Région 
Wallonne, Ville de Liège

De volgende stichtingen:

Fonds Aline, Fonds Lokumo, Fonds Moulaert-Laloux, Fonds Daniel De Coninck, Fondation Sense, Fonds 
Zocchi, Besix foundation, CERA, Fonds Sœurs de Saint Augustin de Bavière, Nationale Loterij, Bourse 

ASSS

De volgende verenigingen:

HuNeeds asbl, Fondation Papoose, Fonds projet Wontanara, Action Vivre Ensemble, Fondation du Stan-
dard de Liège, Lion’s Club Charlemagne, Fondation Timon, Maison Médicale de la Senne asbl, Soigner 

en conscience asbl, Chœur de la Badinerie asbl, Groupement des médecins généralistes, Internationale 
Week Katholieke Hogeschool Vives Noord, Caritate vzw, Evangelische Gemeinde asbl ; Soli-Cité asbl.

De volgende bedrijven :

Ancienne Belgique, Cogitax sprl, Intys Consulting Belgium, Gingo, Positive Thinking Company/ADNEOM, 
MIVB, Exki, Expansion, Design & Graphic / Reza Rafiee, la Dernière Heure, BX1, Guidooh, BlownUp 

Me¬dia, Hecht, BXFM, Artepub, De Warande, les Viviers, Degroof-Petercam, P&V Assurances-Christophe 
Bonnet, Umicore, Euroclear, Les Solidarités & Marka

En laten wij de talrijke schenkers en vrijwilligers niet vergeten die acties ondernomen hebben ten voordele 
van de vzw.

 

Een immense dankjewel aan iedereen vanwege het team Straatverplegers !
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HET PARCOURS VAN 2019 … BRUSSEL EN HET STRAATWERK VOORBIJ

Het werk van de verpleegkundigen op het terrein is veelzijdig: zorgen toedienen, op straat of in een verblijf; 
dakloze mensen adviseren en motiveren om hun hygiëne en gezondheid te verzorgen; ze begeleiden bij 
hun medische afspraken. De bedoeling is dat de patiënt geleidelijk een echt medisch netwerk opbouwt; dat 
wordt in eerste instantie gecoördineerd door de verpleegkundigen, samen met de arts van de vereniging. 
Uiteindelijk zal het ‘normale’ medische netwerk, dat meestal gericht is op mensen die een woning hebben 
(huisartsen, wijkgezondheidscentra, ...) de patiëntenzorg overnemen.

Elk van de twee pijlers, straat en huisvesting, heeft ten minste één maatschappelijk werk(st)er die voor elke 
patiënt die we begeleiden een sociaal dossier aanlegt. Wij zetten de nodige stappen om patiënten weer te 
verbinden met een sociaal netwerk en hen toegang te geven tot waar zij recht op hebben. Uiteindelijk zullen 
al onze patiënten die weer een woning hebben zelf hun huishuur betalen.

DE STRAAT – uit de straat geraken is altijd mogelijk

De straatteams werken met een methodologie gebaseerd op aandacht voor hygiëne, gezondheid en de 
waardering van de patiënten.  Zij adviseren en motiveren dakloze mensen om zorg te dragen voor hun 
hygiëne en gezondheid, en zij begeleiden de mensen ook bij hun afspraken voor ziekenhuisopname. De 
patiënten komen zo in het medische netwerk terecht en dankzij de aanwezigheid van de arts is coördinatie 
van de medische zorg tussen verschillende diensten mogelijk.

Oprichting van de afdeling in Luik:

Nu vzw Straatverplegers al vijftien jaar werkt aan bestrijding van de dakloosheid in Brussel, heeft zij besloten 
om ook een steunpunt Straatverplegers op te richten in Luik.
Deze afdeling is operationeel sinds 14 mei 2019.

Het doel is hetzelfde als in Brussel: dakloze mensen in uiterst precaire situaties van de straat halen, 
door te werken aan hun gezondheid en hygiëne en aan de ontwikkeling van hun talenten. Dit doen wij door 
hen effectieve toegang te garanderen tot de gezondheidszorg en tot het netwerk van bestaande psycho-
medisch-sociale actoren, en door deze mensen te helpen om hun sociale en administratieve situatie op 
orde te brengen. Het uiteindelijke doel is  een duurzame re-integratie in een woning en in de samenleving.

Wat doen de Straatverplegers in Luik? Straatwerk met behulp van de beproefde methode die door de 
straatverpleegkundigen is opgezet; actieve samenwerking met bestaande structuren voor verpleging en 
medische zorg om de opvang te verbeteren (artsen, ziekenhuizen, nachtopvang, …); samenwerking met de 
sociale sector voor re-integratiewerk (maatschappelijk werkers, indien nodig); opleiding en uitwisseling met 
het Luikse netwerk inzake hygiëne en hulpbronnen; delen van door Straatverplegers ontwikkelde materialen 
(de ganymedes-folder, posters over winterkou en hittegolf en over luizen en schurft, de handleiding, …). In 
2019 bestaat het team uit twee veldverpleegkundigen en een projectbeheerster.

Op basis van bijna vijftien jaar Brusselse veldervaring hebben wij de doelgroep in Luik vastgesteld: de 
meest kwetsbare personen in de stad, zowel mannen als vrouwen, die te kampen hebben met aanzienlijke 
geestelijke of lichamelijke gezondheidsproblemen en/of verslaving, die (bijna) geen psycho-medisch-sociaal 
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netwerk bezitten, die het grootste gezondheidsrisico lopen (naar sterfte- en ziektecijfers) en waarvoor de 
verschillende ‘klassieke’ benaderingen van revalidatie over het algemeen hebben gefaald.

De twee verpleegsters passen de beproefde Straatverplegers-methode van drie hoofdfasen in de begeleiding 
van het re-integratieproces toe: voor-begeleiding, begeleiding en na-begeleiding. Deze methode kregen zij 
onder de knie tijdens hun vier maanden durende opleiding in het Brusselse team. Zo komen zij in direct 
contact met de meest kwetsbare mensen in hun eigen leefomgeving: de straat. De bedoeling is te zorgen 
voor een globale medische begeleiding van de persoon, opdat zij of hij uiteindelijk weer huisvesting vindt.

In 2019 was de belangrijkste doelstelling het creëren van verbindingen en een goede samenwerking met 
het bestaande Luikse netwerk. Dat gebeurde onder andere met het Relais Social du Pays de Liège, meer 
bepaald de Educateurs de rue en het project Housing First Liège, maar ook met La Fontaine, de CASS, de 
nachtopvang, de Sentinelles de la nuit, de artsenposten en de ziekenhuizen van de regio.

Daarnaast wilden wij ook vijf tot tien patiënten intensief begeleiden naar een tastbare verbetering van 
hun conditie en het zo mogelijk verlaten van de straat. Eind 2019 hebben zes patiënten een intensieve 
begeleiding gekregen, vijf ervan konden in 2019 via de programma’s Housing First en Housing Fast de 
straat achterlaten (twee in een woning en drie in permanente opvang).  Dit is meer dan wij verwacht hadden.
Wat de voor-begeleidingbetreft (minimaal één keer per zes maanden) is de doelstelling gehaald: 
ongeveer dertig patiënten, geselecteerd op basis van strenge criteria op het vlak van kwetsbaarheid (117 
ontmoetingen). Er is ook een lijst van tien prioritaire patiënten opgesteld.
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De afdeling is begonnen met het delen van hulpbronnen en opleidingen met het netwerk en de 
verpleegkundescholen. Straatverplegers versterkt zo het Luikse sociale netwerk door innovatieve praktijken 
in te voeren. 

Tot slot moedigt het team de hereniging van gezinnen aan. Daarnaast is een patiënt weer gaan lezen, 
een andere is weer gaan tekenen, een derde  speelt weer gitaar en schrijft liedjes, enzovoort.

Intussen zijn een begeleidende vrijwilligster en twee bezoekende vrijwilligers het team komen versterken. 
Voor 2020 ligt de prioriteit bij verdere uitbreiding van de ploeg door de aanwerving van een maatschappelijk 
werk.st.er. 

Wat de patiënten betreft is het de bedoeling om vijf mensen te begeleiden en er voor te zorgen dat zij hun 
woning via de programma’s Housing First en Housing Fast behouden; verder de intensieve begeleiding van 
vier mensen en de ter beschikkingstelling van een woning voor drie patiënten, via de programma’s Housing 
First en Housing Fast.

Het aantal begeleidingen op straat blijft ongewijzigd (tien tot vijftien), evenals het aantal voor-begeleidingen 
(dertig mensen met een lijst van tien prioritaire patiënten). De samenwerking met het Luikse netwerk zal 
worden geïntensiveerd en wij zullen meer tijd besteden aan de sensibilisering van het grote publiek en de 
politici.

In Brussel:

In 2019 bleef de methode dezelfde (voor-begeleiding, begeleiding en na-begeleiding), hoewel deze werd 
versterkt en verfijnd dankzij de ervaring die in de loop van de maanden bij de patiënten is opgedaan.
Dit jaar is het aantal begeleide patiënten gestegen tot 25 (in vergelijking met twintig het jaar daarvoor).

Een keer per maand doen we een straatronde samen 
met onze Zorgzame burgers (vrijwilligers). Hierdoor 
krijgen wij een verfijnder beeld van de situatie in een 
bepaald gebied waarin wij mensen ondersteunen, en 
burgers wijzen ons op kwetsbare personen die nog niet 
noodzakelijkerwijs bekend zijn bij Straatverplegers.

In 2019 trad Straatverplegers toe tot het BITUME-
netwerk: Brussels Field Intervention Network for 
Marginalised or Excluded Users, een netwerk van 
psycho-medisch-sociale diensten die actief zijn in 
het Brussels Gewest en die als doel hebben om 
begeleidings- en zorgtrajecten voor dakloze mensen 
op te zetten. Het netwerk is met name gericht op 
gebruikers met één (of meer) ‘complexe’ en/of 
‘chronische’ problemen.

Naast de toename van het aantal gemengde teams 
(samen met werknemers van andere verenigingen) – 
wat een betere samenwerking mogelijk maakt met het 
netwerk (Samu Social, La Fontaine, NMBS, Transit) 
en verder weg gelegen organisaties/sectoren zoals 
OCMW Brussel, La petite enfance, enzovoort – zijn er 
verschillende gemengde teams georganiseerd met 
mensen uit landen buiten de EU (Benin, Senegal), 
die gespecialiseerd zijn in de problematiek van 
straatkinderen. Ook de toename van het aantal 
bewustmakingsactiviteiten in het netwerk heeft geleid 
tot een betere samenwerking.
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Wanneer onze patiënten al enige tijd op straat leven, zijn zij vaak in een staat van 
ontkenning wat betreft hygiëne en gezondheid.

Zo heeft meneer T., die wij al heel lang volgen, het altijd moeilijk gevonden om te 
accepteren dat hij zich regelmatig moet wassen en verschonen.

We zochten dus naar een manier om hem – zonder hem te bruuskeren – bewust te 
maken van zijn situatie en de problemen die daaruit voortvloeien (parasieten, wonden 
die niet genezen, schimmel, geuren). 

Op een dag trok hij zijn schoenen voor ons uit en we ontdekten dat hij nog steeds de 
anti-slipsokken droeg die hij twee of drie maanden eerder in het ziekenhuis had gekregen.

Zonder om de hete brij heen te draaien, maar wel vriendelijk, hebben we hem hierop 
gewezen.

Blijkbaar heeft dit een klik in hem teweeggebracht, want hij vroeg ons meteen of hij een 
douche kon nemen en schone kleren krijgen. Onze eenvoudige maar duidelijke opmerking 
had hem doen inzien dat hij te ver was gegaan en dat het tijd was om daar wat aan 
te doen.

Sindsdien zorgt meneer T. beter voor zichzelf en is zijn algemene toestand verbeterd.

Je ziet dus dat zonder taboes praten over hygiëne een heel positieve invloed kan hebben.

(Elisabeth en Sarah, verpleegsters in de pijler ‘Straat’)
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DE HUISVESTING

Aangezien de straat zelf een belangrijke factor van morbiditeit en mortaliteit is, heeft het 
geen zin te denken aan de duurzame re-integratie van patiënten, zonder terugkeer naar een 
duurzame huisvesting. Straatverplegers werkt hier al sinds 2010 aan en dit aspect is nu het 
hoofddoel geworden.

De begeleiding: een woning betrekken

Vanwege de uitbreiding van het team en de groei van het aantal 
patiënten, heeft het huisvestingsteam in 2019 besloten om zich 
met het oog op een grotere efficiëntie in tweeën te splitsen.

De verdeling is voornamelijk gebaseerd op geografische 
afbakening. Als er dus meerdere mensen in hetzelfde 
gebouw worden ondergebracht, is één enkel team voor hen 
verantwoordelijk.

Dit jaar werden in totaal 21 patiënten geherhuisvest (in Luik 
en Brussel).

In samenwerking met de drie andere projecten van Housing 
First in Brussel1 werd een collectief project opgezet. Zo 

reserveerden wij een deel van de tijd voor de ontwikkeling van een huurderscommissie die zich 
richt op gemeenschapsactiviteiten. Er werden dagen aan zee en in een kuuroord, wandelingen, 
schrijfworkshops, enzovoort georganiseerd met een tiental patiënten in de vier projecten.

Nog steeds in samenwerking met de drie andere Brusselse Housing First-projecten werd een 
evenement opgezet voor de vijfde verjaardag van Housing First in Brussel. Het doel was om 
na enkele jaren ervaring resultaten bekend te maken: de vooruitgang maar ook de moeilijkheden 
die nog steeds aanwezig zijn. Het netwerk werd uitgenodigd, evenals de politici. Enkele actoren 
met wie wij op het terrein nauw samenwerken kwamen getuigen (AIS Logements Pour Tous, de 
Schaarbeekse Haard/Le foyer Schaerbeekois, ...).

Het jaar 2019 kende de eerste samenwerking met l’Entraide de St-Gilles, dat niet alleen 
deelneemt aan de 400 Toits – Daken campagne, maar ook een bevoorrechte partner is op het 
terrein. Straatverplegers heeft daarom huisvesting beschikbaar gesteld zodat l’Entraide een van 
haar begunstigden, aan wie zij met hulp van de Straatverplegers eerstelijnshulp biedt, een woning 
kan aanbieden.

Voor ons blijft de betrokkenheid van patiënten bij hun herstel essentieel voor hun re-integratie 
en zelfrespect. Zo ontstond het idee om, als de infrastructuur waarin ze leven het toelaat, samen 
met hen groene ruimten te creëren. De bedoeling is patiënten aan te moedigen om te investeren 
in het veraangenamen van gemeenschappelijke ruimten en zo ontmoetingen en ontspanning te 
stimuleren. We hebben onder andere een gemeenschappelijke moestuin aangelegd op de 
binnenplaats van een gebouw dat door vijf Straatverplegers-patiënten wordt bewoond: we hebben 
eetbare en sierplanten geplant, en tuinmeubilair en plantenbakken gebouwd. 

Het project biedt de patiënten een vorm van waardering en laat hen zich nuttig voelen door mee 
te zaaien, planten, wieden ….En natuurlijk is het ook de bedoeling een beetje groen te brengen 
in sterk verstedelijkte gebieden. Drie mensen van het veldteam coördineren dit project en werken 
verder samen met een aantal vrijwilligers.

1 vzw SMES, STEP FORWARD van Samu et STATION LOGEMENT van vzw Diogènes
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In onze zoektocht naar verdieping/vernieuwing van onze methodiek om betere banden te smeden, 
viel het ons op dat een van de medewerkers van het team haar hond meenam bij de ontmoeting 
met een patiënt die een kleine tuin heeft. Dat was een succes: de man had een goed en prettig 
contact met de hond. Deze ervaring kan een eerste stap zijn op weg naar een meer ontwikkeld 
project.

Een nieuw hulpmiddel bij de begeleiding, het Hestia-rooster (een evaluatiemodule van het risico 
op verlies van huisvesting en van overlijden in woningen) werd in 2019 verspreid over het netwerk 
en tijdens de opleidingen die door Straatverplegers worden gegeven. Dit instrument maakt het 
mogelijk om alarm te slaan wanneer een woonsituatie verslechtert. Het houdt rekening met de 
relaties met de buurt, de hygiëne van de woningen, de rol van de huurprijs en aspecten van 
veiligheid, en met de gezondheid en het alcohol- en drugsgebruik van het individu. Het rooster 
wordt behandeld tijdens de trainingen en er worden oefeningen mee gedaan.
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 DE NA-BEGELEIDING: de woning behouden

Als de patiënt eenmaal in de woning zit en het netwerk rondom hem/haar voldoende groot is, 
gaat hij/zij door naar de laatste fase van de ondersteuning, de na-begeleiding.

Aan de primaire behoeften is voldaan, het werk richt zich nu vooral op het welzijn, de gezondheid 
en het verminderen van het risico de woning te verliezen.

Straatverplegers trekt zich terug op de achtergrond en ondersteunt het streven naar een duurzame 
vestiging door initiatieven als vrijwilligerswerk of vernieuwde contacten met familie of andere 
relationele netwerken te ondersteunen, kortom door versterking van wat er tijdens de begeleiding  
werd opgezet. De bedoeling is dat deze pijler zich uiteindelijk zal richten op de preventie van 
dakloosheid in het algemeen.

In 2019 bevonden zich zestig patiënten in de na-begeleiding (18 in Housing First en 42 in Housing 
Fast); daarvan kregen er 21 bezoek van een vrijwilliger. De frequentie van de bezoeken in de 
na-begeleiding is meer gespreid dan bij de begeleiding, ze varieert naargelang de patiënt zijn/
haar behoeften, moeilijkheden of angsten. Hierdoor volstaat het dat één persoon (in dit geval een 
maatschappelijk werk.st.er) deze pijler beheert, wat ook voor een beter overzicht zorgt.

Aangezien de mensen in de na-begeleiding zich in verschillende fasen bevinden (voornamelijk 
rond administratieve of gezondheidskwesties), zijn de thema’s van de ontmoetingen vrij informeel 
en is vooral de persoonlijke band belangrijk. Er wordt samen nagedacht over buitenactiviteiten, 
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zoals culturele uitstapjes via artikel 272, of ontmoetingen met de huurdersraad. Soms wordt, 
in samenwerking met Deloitte, dat enkele medewerkers hiervoor ter beschikking stelt, een 
gemeenschappelijke maaltijd georganiseerd voor patiënten van de straat en die in een woning. 
Het is een informeel moment dat mensen in staat stelt elkaar te ontmoeten in een nieuwe context 
en personen van buiten de sector te betrekken (en bewust te maken).

Het is in die geest dat de vrijwillige bezoekers zich inzetten: patiënten momenten aanbieden voor en 
met hen. Twee keer per jaar worden de vrijwilligers uitgenodigd om tijdens een avondbijeenkomst 
in onze kantoren hun ervaringen, wensen en moeilijkheden te bespreken – een belangrijke en 
verrijkende uitwisseling die hen ook in staat stelt elkaar te ontmoeten. 

Naast deze twee collectieve momenten is op elk moment een individueel gesprek mogelijk, zodat 
zij zich zoveel mogelijk gesteund voelen in de hulp die ze ons geven bij de opvolging van onze 
patiënten.

De band met het netwerk (medisch, sociaal, psycholoog, thuishulp) is essentieel, net zoals het tonen 
dat we er altijd zijn voor mensen in geval van problemen. Zo kunnen wij preventief patiënten helpen 
die om een of andere reden een neerwaartse fase of een moeilijk moment in hun herstelproces 
doormaken.

2 Artikel 27 vzw heeft als missie om alle mensen die in moeilijke sociale en/of economische omstandigheden 
leven, bewust te maken van het belang van culturele participatie en deze te vergemakkelijken. Zij biedt voor het 
culturele aanbod in Brussel en Wallonië tickets aan tegen een zachte prijs.  De vzw zet zich in om kritische en/of 
artistieke expressie aan te moedigen. Haar werk wordt ontwikkeld in een netwerk met sociale en culturele partners 
en doelgroepen.
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 De herhuisvestingscel

De taak van de verantwoordelijke Herhuisvesting is de zoektocht naar huisvesting binnen 
het project Housing First, en de blijvende begeleiding van de patiënt in een goede relatie 
met de verhuurders.Het werk van de huisvestingsverantwoordelijke is dus tweeledig: de 
woonbegeleiding van patiënten-huurders en de prospectie/creatie van woningen.

Onze partners in 2019 op het vlak van herhuisvesting:

Platformen : 

De herhuisvestingscel bundelt de inspanningen van verschillende partijen die actief zijn in de 
zoektocht naar huisvesting. Op gewestelijk niveau is zij een belangrijke gesprekspartner. Wij nemen 
deel aan de werkgroep die de contacten tussen Housing First, de openbare vastgoedmaatschappijen 
en de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) onderhoudt.

Straatverplegers is lid van Sohonet (Societal Housing netwerk), dat de toegang tot waardige 
en duurzame huisvesting voor kwetsbare groepen wil vergemakkelijken. Vooral onze deelname 
aan de ‘beleggersavond’, en tijdens bijeenkomsten rond de creatie van een Sohonet-label voor 
woningbouwprojecten of -bedrijven heeft de samenwerking bevorderd.

Bru 4 Home is een initiatief van de sectoren die werken rond geestelijke gezondheidszorg en 
precaire leefomstandigheden om de zoektocht naar een geschikte woning voor dit specifieke 
publiek te ondersteunen. Straatverplegers is vanaf het begin betrokken bij dit project en maakt 
deel uit van de raad van bestuur van deze non-profitorganisatie. Dit jaar zijn er overeenkomsten 
gesloten met openbare instellingen om woningen te reserveren voor de groep van Bru 4 Home 
en door de systematische raadpleging van 
deze diensten is het aantal beschikbare 
woningen gestegen.

Ten slotte wordt het programma Housing 
First in Brussel nu ontwikkeld door vier 
verschillende verenigingen, waaronder 
Straatverplegers. Deze projecten worden 
medegefinancierd door het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Wij onderhouden 
bijzondere contacten met SMES-B, onze 
oorspronkelijke partner. De vergaderingen 
over goede praktijken en het overleg tijdens 
de evaluatie van gezamenlijke projecten 
van het type Communa en van modulaire 
huisvesting hebben geleid tot diepgaande 
formele en informele samenwerking.

Investeerders  : 

Inclusio, waarvan wij de bevoorrechte 
partner zijn in het Brussels Gewest, 
heeft gezorgd voor huisvesting van 
negen Straatverplegers-patiënten; 
het beheer van de panden wordt 
verzorgd door verschillende sociale 
vastgoedagentschappen. Voortdurend 
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worden ook andere woningen ingepland, afhankelijk van de voortgang in vastgoedprojecten. Dit 
heeft het mogelijk gemaakt om bestaande samenwerking met sociale vastgoedmaatschappijen te 
intensiveren of er nieuwe op te zetten. 

De vzw Habitat et Humanisme heeft de financiering en de bouw gecoördineerd van een 
complex van zeventien wooneenheden in de Parelstraat in Molenbeek. In dit complex zijn aan 
Straatverplegers zes wooneenheden toegewezen voor de huisvesting van haar doelgroep. We 
blijven dit moduleproject samen verder ontwikkelen.

De Fondation Paul Monin heeft een gebouw van vier prachtige appartementen gekocht en 
gerenoveerd, die allemaal door onze patiënten worden bewoond. Net als bij andere projecten 
hebben we vastgesteld dat de kwaliteit van de woningen ons het werk op verschillende niveaus 
vergemakkelijkt; inzet, waardering en verantwoordelijkheidsgevoel van de patiënt zijn bovendien 
dit jaar nog versterkt door de (her)aanleg van een groene ontspanningsruimte en een moestuin.

Architecten : 

Archi Human stelt een nieuwbouwproject voor, gebaseerd op erfpacht. Een deel van de woningen 
zal worden gereserveerd voor het herhuisvesten van mensen die de straat achterlaten. Het is een 
idee van architect Luc Schuiten, die de steun heeft gevraagd van verenigingen die actief zijn in 
Housing First, waaronder Straatverplegers, dat overigens mee aan de basis ligt van het project. 
Een eerste concreet plan, in de gemeente Molenbeek, en met de actieve medewerking van de 
gemeente, bevindt zich in de fase van aanvraag van een bouwvergunning. Andere gemeenten 
hebben belangstelling getoond. 

Vastgoedmaatschappijen : 

Les agence immobilière sociale (AIS) et les Sociétés immobilières de Services Publics (SISP) 
assurent le rôle de bailleur auprès de notre public. 

Des rencontres en vue de futurs partenariats ont été organisées avec Comensia, Binhome et 
Logega.

Le SESO ayant malheureusement perdu 
son agrément, nous avons dû procéder 
à une réorganisation de nos attributions. 
Néanmoins, nous avons pu loger des 
patients d’autres partenaires tel que 
l’Entraide Saint-Gilles et Tractor.
En Partenariat avec la Société Immobilière 
de Service Public Binhôme, l’ASBL 
Communa a reçu l’autorisation d’occuper 
des logements sociaux vides en attente 
de rénovation. Deux logements ont été 
attribués à IDR pour une durée de vingt-
deux mois. Un système d’évaluation 
continuée du projet a été instauré. Nous 
espérons pérenniser ce type de projet 
sur d’autres sites. 

Nous disposons également d’un espace 
d’accueil au Tri postal (gare du midi) lieu 
occupé par Communa.



Mevrouw M.*, 54 jaar, vindt na een parcours op straat en vele langdurige verblijven 
in de psychiatrie een appartement.

Aanvankelijk was alleen wonen in een appartement een serieuze uitdaging voor de 
vrouw en haar netwerk. Sommige mensen geloofden er niet in.

Na zoveel jaren in een instelling moet je je aanpassen aan een heleboel dingen, je 
moet een evenwicht vinden in je nieuwe intimiteit.

Het was niet meteen evident om weer voor een woning en voor zichzelf te zorgen.
Eerst vindt mevrouw het moeilijk om zorg te accepteren, zowel sociaal als medisch. 
Ze neemt zelf ook weinig initiatieven.

In haar huis wil zij slechts het absolute minimum; ze is weigerachtig tegenover elk 
aanbod van meubilair of decoratie.

Na een paar weken gaat het bergafwaarts en gaat mevrouw M. terug in de psychiatrie 
... Maar bij het ontslag uit het ziekenhuis heeft ze maar één wens: terug naar huis.

Bij haar terugkeer is het netwerk om haar heen versterkt, ze is veel toegankelijker, ze 
doet zelfs een paar verzoeken en laat ons haar mooie glimlach ontdekken. Beetje bij 
beetje vindt ze haar evenwicht.

In augustus is het acht maanden geleden dat mevrouw terugkeerde naar haar 
appartement.
Het is nog steeds leeg, op een klein groen plantje na dat trots op haar vensterbank 
staat.

Elke avond geeft zij het zorgvuldig water.

U vindt dat maar een detail? Wij niet.

(Mathilde, sociaal werkster, en Gaëlle, verpleegster in de pijler Herhuisvesting)
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 OPLEIDINGEN – versterking van de professionele actoren

Praten over hygiëne en gemotiveerd blijven tegenover een moeilijk publiek van daklozen vereist 
een zekere vlotheid. Dat gemak doe je op door ervaring.

In 2019 hebben 114 professionals onze opleiding ‘hygiëne en bestaansonzekerheid’ gevolgd. Deze 
mensen komen uit de sociale, medische, veiligheids- en onderwijssector. Zij vertegenwoordigen 
veel verschillende functies: maatschappelijk werkers, artsen, verpleegkundigen, opvoeders, 
psychologen, veiligheidsagenten, bewakers, verantwoordelijken van vrijwilligers, trainers, …

In totaal werden twaalf dagen opleiding gegeven op initiatief van Straatverplegers of op verzoek 
van organisaties zoals de Fédération des maisons médicales, de Dienst voor Maatschappelijke 
Begeleiding van Sociale Huurders (DMBSH), de Preventiecel van het gemeentebestuur van Ukkel, 
vzw Spullenhulp en het Centre d’Insertion Socio-Professionnelle (CISP).

We hebben ook specifieke workshops georganiseerd voor 68 professionals, op verzoek van de 
volgende organisaties: het Rode Kruis, het Maison médicale Entre’aide Marolles, de Christelijke 
Mutualiteit, en de Rassemblement des Associations de promotion du Logement en Wallonie (RAPeL 
asbl).

Tijdens deze sessies gingen we in op thema’s als hygiëne tijdens de sociale begeleiding in de 
huisvesting, de criteria voor de kwetsbaarheid van een dakloze, de eerstelijnsopvang van mensen 
in een zeer precaire situatie, hoe om te gaan met de arrestatie van dakloze mensen, …
Tot slot hebben vijftig studenten van het ISEI en meer dan vierhonderd studenten van middelbare 
scholen en hogescholen een presentatie van de vereniging en haar werking bijgewoond.
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MAATSCHAPPELIJKE MOBILISATIE

In het besef dat een vereniging alleen niet in staat is het daklozenprobleem op te lossen, zet 
Straatverplegers steeds meer in op de bewustmaking en de mobilisatie van de samenleving, 
als een extra strategische focus naast het veldwerk.

Campagne 400 Toits – Daken

Ter herinnering: in 2017 werd de campagne 400 Toits – Daken gelanceerd.  Het doel was tegen 
2020 vierhonderd duurzame woningen te vinden voor de daklozen die het meest kwetsbaar zijn 
qua sterfterisico. Het getal verwijst naar de telling van La Strada in 2014, waarbij vierhonderd 
mensen op straat werden geteld. Deze campagne wil ook het bewustzijn van besluitvormers, 
woningbouwbedrijven, grondeigenaren, investeerders en het grote publiek vergroten in de hoop 
passende oplossingen te vinden voor het probleem van dakloosheid. 

De campagne wordt ondersteund door Straatverplegers, HuNeeds, Habitat & Humanisme, Le 
Forum - Bruxelles contre les inégalités, L’Entraide de Saint-Gilles, Archi Human, de Stichting 
4Wings, Rolling Douche, de Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW), SoHoNet en 
Collectiv-A.

In de loop van 2019 zijn de ondersteunende diensten van 400 Toits – Daken (HuNeeds, L’Entraide 
de Saint-Gilles en Straatverplegers) erin geslaagd om 25 daklozen op lange termijn te herhuisvesten 
en hen daarbij een ondersteuning te bieden die aangepast is aan hun behoeften.

Onze cel heeft al ondersteuning kunnen bieden aan het team van Luik, door deelname aan 
vergaderingen ter plaatse en contacten met de sociale vastgoedagentschappen.

Wat de modulaire huisvesting betreft: de twee structuren die in Schaarbeek zijn geplaatst, worden 
sinds begin februari 2019 bewoond door voormalige daklozen. Daarnaast zijn er het hele jaar door 
afspraken gemaakt over nieuwe kavels, waardoor het mogelijk wordt om in 2020 extra modulaire 
woningen te plaatsen.

©P. Zangl
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400 Toits – Daken maakt deel uit van een wereldwijde beweging om een einde te maken aan 
de dakloosheid. Door onze deelname aan de jaarlijkse Europese campagneconferentie (World 
Habitat) en een peer exchange in Brighton hebben wij gebruik kunnen maken van de expertise 
van andere steden.

In 2019 verwelkomde de campagne 400 Toits – Daken een nieuwe partner: SoHoNet. Dit is een 
samenwerkingsplatform om de ontwikkeling te bevorderen van waardige en duurzame huisvesting 
voor kwetsbare groepen.

Ten slotte heeft 400 Toits – Daken politieke lobbying gevoerd bij verschillende gemeenten – zoals 
Sint-Pieters-Woluwe, Watermaal-Bosvoorde, Ukkel en Vorst – opdat deze concrete acties zouden 
ondernemen om het aantal daklozen op hun grondgebied te verminderen.

EXTERNE COMMUNICATIE EN PUBLIC RELATIONS IN 2019

De communicatie van Straatverplegers heeft als doel een netwerk van trouwe aanhangers 
en donateurs op te bouwen, om zo het voortbestaan en de financiële onafhankelijkheid 
van de organisatie te garanderen. Bovendien wil Straatverplegers zoveel mogelijk mensen 
sensibiliseren voor het daklozenprobleem en haar kennis delen met al diegenen die hetzelfde 
werk doen.

Facebook en online communicatie

Dankzij de aanwerving van een nieuwe collega die zich volledig kan richten op online communicatie, 
werd 2019 het jaar van onze doorbraak op Facebook.  Gemiddeld is er één bericht per dag gepost, 
waardoor het Facebook-publiek verdubbelde tot meer dan 15.000 fans.

Via dit communicatiekanaal kunnen de methodologie, de waarden en de ideeën van Straatverplegers 
aan het grote publiek worden bekendgemaakt. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om de verhalen 
van patiënten en collega’s in het veld te vertellen. Deze publicaties worden zeer gewaardeerd door 
het publiek en krijgen veel positieve feedback, vragen en aanmoediging.

De intensieve aanwezigheid op Facebook heeft ook een positieve invloed gehad op de 
fondsenwerving. In totaal werden bijna 76 fondsenwervingsevenementen (driemaal meer dan in 
2018) door supporters gecreëerd ter gelegenheid van hun verjaardag of andere evenementen. 
Daarnaast zijn er eenmalige kleine acties geweest, bijvoorbeeld voor de financiering van een 
straatronde of voor specifiek materiaal. Zo wordt Facebook een nieuw kanaal om geld in te zamelen 
bij particulieren. Ook dankzij deze aanwezigheid op Facebook, maar vooral dankzij de werving van 
donateurs op straat, is het aantal actieve abonnees op de nieuwsbrief bijna verdubbeld.

Pers & Media

Het jaar 2019 werd gekenmerkt door een sterke mediabelangstelling. De opening van de nieuwe 
vestiging in Luik trok inderdaad veel aandacht van de regionale pers. Ook de proactieve aanpak 
voor de winterperiode, waarbij een beperkt aantal mediakanalen de kans kreeg om deel te nemen 
aan een zwerfzoekronde, was zeer succesvol. In totaal vonden we in de pers 114 artikelen die op 
een of andere manier spraken over Straatverplegers. Voor negenendertig andere artikelen kwamen 
de media spontaan met allerlei vragen over het daklozenvraagstuk. 

Dit is meer dan het dubbele van het aantal verzoeken in 2018, wat erop kan wijzen dat het bewustzijn 
groeit en dat de positie van Straatverplegers als expert op het gebied van dakloosheid steeds 
meer wordt erkend.
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Campagne Malsjäns

Een belangrijke vernieuwing voor de communicatie en de 
fondsenwerving was de ontwikkeling van een echte mediacampagne 
in nauwe samenwerking met het communicatie- en marketingbureau 
Expansion, gevestigd in Namen.

Bij de Malsjäns-campagne waren enerzijds de Brusselse media 
betrokken, door het ter beschikking stellen van mediaruimte, en 
anderzijds een aantal bedrijven die verantwoordelijk waren voor de 
financiering van de productiekosten van het campagnemateriaal 
zelf (verschillende formaten van affiches, radio- en tv-spots, 
ansichtkaarten).

Voor het eerst, bijna een maand lang, werd de boodschap van 
Straatverplegers «Samen kunnen we een einde maken aan de 
dakloosheid» voor een breed publiek zichtbaar gemaakt in de 
straten van Brussel.

Evenementen

Het jaar begon goed met de verkiezing tot ‘Brusselaar van het jaar’ in de categorie ’Sociaal’.
In maart organiseerde het koor La Badinerie een uitvoering van de ‘Canto General’ in het Parc à 
Mitrailles in Court-Saint-Etienne, een optreden voor tweeduizend mensen ter ondersteuning van 
Straatverplegers.

Voor het tiende opeenvolgende jaar heeft een team van ongeveer 150 lopers de 20 km van Brussel 
afgelegd in de kleuren van de vereniging.

De Ancienne Belgique werkte opnieuw samen met Straatverplegers tijdens het festival ‘Boterhammen 
in het park’, in het Warandepark.

Het Gala des Solidarités in het Koninklijk Circus bereikte ongeveer tweeduizend mensen, ook ter 
ondersteuning van Straatverplegers.

En het jaar werd afgesloten met een driedaags evenement, ‘Boudin room’, met een mix van 
electromuziek, fijne vleeswaren en solidariteit, waarvan de opbrengsten naar Straatverplegers 
gingen.

Middelen op het terrein

De aanzet die in 2018 werd gegeven om 
een grafisch imago voor Straatverplegers 
te ontwikkelen, heeft in 2019 zijn vruchten 
afgeworpen: een hele reeks hulpmiddelen 
werd vernieuwd.
Eerst en vooral is het ‘Plan van de 
drinkwaterfonteinen en de gratis openbare 
toiletten in Brussel’ zowel inhoudelijk 
als grafisch grondig herwerkt. Dit werd 
mede mogelijk gemaakt door de steun 
van het Deconinckfonds, de Koning 
Boudewijnstichting, en Zero Waste Belgium.
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In samenwerking met de MIVB werd het plan in de loop van de zomer voorgesteld en verspreid in 
de vorm van affiches in de Brusselse metrostations, maar ook als folder uitgedeeld aan het netwerk 
en aan de patiënten, die een gedetailleerde uitleg kregen. 

Onze affiches ‘Wanneer het WARM is … Blijf COOL’ en ‘Als het koud is …’, die advies geven 
over hoe om te gaan met extreme temperaturen in de zomer en de winter, werden vervolgens 
volledig opnieuw ontworpen, geproduceerd in het Frans, Nederlands en Engels en aangevuld met 
praktische pocketversies die gemakkelijk kunnen worden verspreid onder onze patiënten op het 
terrein. 

De folder ‘Ganymedes’, een 
instrument om het alcoholgebruik 
met onze patiënten te bespreken, 
is zowel inhoudelijk als grafisch 
herwerkt en herverdeeld 
onder collega’s en patiënten. 
Hetzelfde werd gedaan met de 
‘Hestia’-module, die helpt bij de 
risicoanalyse voor patiënten die 
al een woning hebben. Voor al 
deze instrumenten is ook een 
basishandleiding ontwikkeld, 
zodat ze gemakkelijk met 
andere collega’s kunnen worden 
gedeeld.
Ten slotte is er een nieuwe 
folder opgesteld om potentiële 
investeerders te informeren 
over het programma Housing 
First en de werking van sociale 
verhuurkantoren.
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Inzameling van schenkingen

Op vlak van fondsenwerving is de belangrijkste activiteit het werven van donateurs op straat. In 
2019 bereikten we op deze manier zo’n tweeduizend schenkers; de uitdaging is echter om deze 
donateurs over een langere periode te behouden.

Op het gebied van individuele en zakelijke fondsenwerving was 2019 opnieuw een recordjaar. En 
gelukkig maar, want onze uitgaven blijven gestaag stijgen, terwijl het bedrag van de subsidies de 
afgelopen jaren nauwelijks is toegenomen. Als gevolg daarvan wordt het deel van de schenkingen 
uit particuliere fondsen steeds belangrijker om ons team in het veld te houden en te ontwikkelen 
naar onze behoeften.

We moeten dus onze 3.500 donateurs absoluut bedanken voor hun genereuze steun in 2019. 
Hun inzet, en die van onze vrijwilligers, is onmisbaar als we echt een einde willen maken aan de 
dakloosheid in Brussel en Luik.

Impact

De impact van onze communicatie-inspanningen kan niet worden onderschat. Om echt een einde 
te maken aan de dakloosheid in Brussel en Luik, zullen we ons steeds meer moeten richten op 
communicatie als een actielijn die parallel loopt met onze operaties op het terrein. Alleen door het 
publiek bewust te maken van structurele veranderingen kunnen we de politiek beïnvloeden.

Eind 2019 was er inderdaad een wending in het beleid. We hebben gezien dat het discours over 
het beëindigen van de dakloosheid meer en meer overgenomen werd in politieke en publieke 
verklaringen van Brusselse ministers. Dit zijn belangrijke tekenen dat het voortdurend hameren 
op die spijker zijn vruchten begint af te werpen. Het versterkt onze overtuiging dat we er moeten 
blijven aan werken dat dakloze mensen echt en permanent uit hun vreselijke straatleven geraken.

Samen maken we een einde aan de dakloosheid.
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PERSONEELSBEHEER

Samenwerkingsgericht bestuur

Sinds 2015 hebben we het principe en de praktijk iedereen te betrekken bij de beslissingen die 
hen aanbelangen; dit is samenwerkingsgericht bestuur.

De grootste veranderingen vonden plaats op het operationele en organisatorische niveau van 
het teamwerk: nieuwe, efficiëntere vergadermethoden, verduidelijking van ieders rol, betere 
monitoring van acties en projecten, betere prioritering van het werk, grotere betrokkenheid en 
verantwoordelijkheid van iedereen en een betere algemene coördinatie van alle functies in het 
team. 

We hebben meer duidelijkheid, tijd en efficiëntie gekregen.

Dit is een langetermijnproject dat voortdurend in ontwikkeling is.
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Répartition des travailleurs par pôles 

Personeelszaken
 
In 2019 kwam er een personeelsmanager bij het team. Haar werk richt zich vooral op het monitoren 
van langdurige ziekten, het opvolgen van evaluaties en het verbeteren van wervingsprocedures.

Voortdurende opleiding van teamleden

Net als in voorgaande jaren moet elke nieuwe veldwerker de eerste twee jaar opleidingen volgen: 
een opleiding ‘Luisteren’ en een opleiding ‘Motiverend interviewen’ (modules 1 en 2). Elk teamlid 
kan ook kiezen voor drie dagen externe training per jaar en daarna terugkeren naar het team.

« Refresh » workshops

Straatverplegers gaat door met haar ‘refresh’-workshops. Het gaat om workshops waarin kennis 
wordt uitgewisseld, aangestuurd door een lid van het team of een externe gast. Het doel is de 
kennis van het veldteam te vergroten over onderwerpen als het juiste gebruik van het medisch 
en hygiënisch materiaal in de rugzakken, onderkoeling, specifieke medische zorg en andere 
onderwerpen die nodig zijn voor het goede verloop van de activiteiten.

In 2019 werden een ‘refresh’ Mentale gezondheid en een ‘refresh’ Communicatie  georganiseerd.
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Mentorschap van vrijwilligers

Tientallen mensen bieden waardevolle en onmisbare hulp en versterken zo het team, zowel op 
management- als op veldniveau, continu of op ad-hoc basis.

Zo zorgden vrijwillige bezoekers, logistiek medewerkers, zorgzame burgers, verpleegkundigen, 
vertalers, organisatoren van evenementen, ... het hele jaar door voor ondersteuning.

Elke vrijwilliger (of team van vrijwilligers) wordt begeleid door een teamlid en krijgt een opleiding 
‘Hygiëne en bestaansonzekerheid’ wanneer hij of zij in contact komt met patiënten.

FINANCIERING

In 2019 en voor de komende jaren wordt de diversifiëring van de inkomstenbronnen 
de belangrijkste uitdaging. Er is een grote investering gedaan, namelijk de campagnes 
om structurele privé-donateurs aan te trekken. Dit draagt bij aan de duurzaamheid van 
Straatverplegers.

Verdeling van de uitgaven in 2019

Bedrag aan kosten 2019: €2.090.180
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Verdeling van de inkomsten in 2019

Bedrag van de inkomsten 2019: €1.693.168

In het bijzonder hebben de onderstaande organisaties besloten om ons in 2019 financiële steun 
te verlenen:

•  Publieke instellingen: GGC Housing First, GGC Hulp aan personen, RIZIV, het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest (verenigingen voor integratie via huisvesting - VIH’s - en minister 
Fremault), het Waalse Gewest, Ville de Liège.

•  Vzw’s en fondsen met samenwerkingsovereenkomsten: Fonds Aline, Fonds Lokumo, 
Fonds Moulaert-Laloux, Fonds Daniel De Coninck, Fondation Sense, , Fonds Zocchi, Fondation 
Besix, CERA, Fonds Sœurs de Saint Augustin de Bavière, Nationale Loterij, Bourse ASSS.

•  Vzw’s en fondsen zonder overeenkomst: HuNeeds asbl, Fondation Papoose, Fonds projet 
Wontanara, Action Vivre Ensemble, Fondation du Standard de Liège, Lion’s Club Charlemagne, 
Fondation Timon, Maison médicale de la Senne asbl, Soigner en conscience asbl, Chœur de 
la Badinerie asbl, Groupement des médecins généralistes, Internationale Week Katholieke 
Hogeschool Vives Noord, Caritate vzw, Evangelische Gemeinde asbl ; Soli-Cité asbl. 

•  Sponsors en bedrijven : Intys, Adneom/Positive Thinking Company, Euroclear, Exki, 
Umicore, STIB-MIVB, Expansion, P&V-Christophe Bonnet, Les Viviers, De Warande, Ancienne 
Belgique, ING Anspach Client House
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TRANSPARANTIE

De vereniging geniet fiscale erkenning (fiscale aftrekbaarheid van giften) en de boekhouding wordt 
gevoerd door de financieel verantwoordelijke van Straatverplegers en de Fiduciaire Cogitax. De 
administratieve verwerking van de human resources verloopt via het externe sociale secretariaat 
Acerta.

Onze gecontroleerde en gedetailleerde rekeningen worden gepubliceerd op www.donorinfo.be. 
De Stichting Donorinfo informeert het publiek op een onpartijdige en transparante manier over de 
activiteiten en financiële middelen van Belgische filantropische organisaties.

Sinds 2013 zijn we ook lid van de Vereniging voor Ethische Fondsenwerving (VEF). Dit is een 
garantie voor kwaliteitsmanagement en transparantie.

Het geeft aan dat onze instelling betrouwbaar is. De controlecommissie van de VEF vervult een 
aantal taken, zoals het controleren van de aanmeldingsdossiers van kandidaat-leden en van de 
financiële verslagen die jaarlijks worden ontvangen.
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STATISTIEKEN 2019

De statistieken worden hieronder gepresenteerd in vier hoofdstukken:
          1. De mensen die wij verzorgen
          2. Gezondheidsproblemen en verslavingen
          3. Verzorging en herstel
          4. Herhuisvesting

De statistieken betreffen uitsluitend het werk van de afdeling Brussel. De cijfers van het Luikse 
steunpunt, dat in de loop van 2019 van start is gegaan zijn nog niet erg representatief.
Voor een goed begrip van de statistieken is het nuttig om de verschillende stadia van het re-
integratieproces te kennen en dus het verschil tussen voor-begeleiding (in kaart brengen van alle 
personen die nog niet worden begeleid), begeleiding (intensief), en na-begeleiding (wanneer de 
patiënten weer gehuisvest zijn).

1. De mensen die wij verzorgen

      1.1. Totaal aantal patiënten op 31 december 2019

Deze tabel geeft de verschillende categorieën dakloze mensen weer waarmee wij te maken 
hebben. Het is een stilstaand beeld per 31 december; er is dus geen rekening gehouden met het 
verschuiven van een persoon van de ene naar een andere categorie.

Zoals uit de tabel blijkt proberen wij vooral via de meldingen van derden en partners meer te weten 
te komen over de mensen die in Brussel op straat leven.

Net als in 2018 weerspiegelt de toename van het aantal begeleidingen enerzijds de toename van 
onze operationele capaciteit dankzij de uitbreiding van het team, maar anderzijds ook het feit dat 
vier personen zijn teruggekeerd in de na-begeleiding.

tot 31/12/2019 tot 31/12/2018 tot 31/12/2017
Meldingen (door 
partners en derden) 

568 464 328

6&+ 171 148 111
Actieve voorbegeleiding 137 146 72
Inactieve voorbegelei-
ding 

334 216 169

Begeleiding 54 44 35
Na-begeleiding 60 56 56
Overleden tijdens het 
jaar

20 14 12

27



Toelichting bij deze categorieën:

• Een partnermelding is de melding door een partner (vereniging of fysiek persoon) van een 
dakloos persoon op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG),  die 
opgenomen is in onze database

• Een melding door een derde partij is de melding van een dakloos persoon in het BHG-
gebied, vanwege een particulier en opgenomen in onze database

• Een 6&+ patiënt is een dakloos persoon die is gezien of ontmoet werd tijdens een 
zwerfzoektocht

• van straatverpleegkundigen, maar die niet voldeed aan de criteria van kwetsbaarheid van de 
vereniging

• Een patiënt in actieve voorbegeleiding is een dakloos persoon die werd gezien of ontmoet 
tijdens een zwerfzoektocht, en waarover we de afgelopen zes maanden nieuws kregen; deze 
mensen maken deel uit van de doelgroep van Straatverplegers

• Een patiënt in inactieve voorbegeleiding is een dakloos persoon die tot onze actieve voor-
begeleidingbehoorde, maar waar we al meer dan zes maanden niets meer van gehoord 
hebben

• Een vermiste patiënt is een dakloos persoon die onder onze zorg stond en waar wij al twee 
maanden geen nieuws meer van hebben, zelfs na contact met het netwerk en de politie

Voor de categorie van de overledenen (gemeld, of in actieve voorbegeleiding, begeleiding of na-
begeleiding), zie tabel 1.7.

      1.2. Patiënten in begeleiding

De volgende tabel toont het aantal mensen dat in de loop van het jaar intensief is opgevolgd,
zelfs als hun situatie op 31 december van het referentiejaar kan zijn veranderd (overledene, 
verdwenen of in na-begeleiding).

      1.3. Nieuw in begeleiding

Deze tabel toont het aantal dakloze mensen dat van voor-begeleidingnaar begeleiding  is 
overgestapt tijdens het referentiejaar. Voor 2019 is dit aantal bijzonder hoog dankzij enerzijds de 
samenwerking met enkele OCMW’s , die het mogelijk maakte sneller een woning te regelen en dus 
de begeleiding te starten, anderzijds dankzij de ontwikkeling van het netwerk Housing First.

in 2019 in 2018 in 2017
Patiënten die in de loop 
van het jaar begeleid 
werden

71 57 46

in 2019 in 2018 in 2017
Nieuwe patiënten in 
begeleiding

24 17 10
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      1.4. Nieuw in voor-begeleiding

Deze tabel toont alle nieuwe personen die zijn opgenomen in onze actieve voor-begeleidinggedurende 
het referentiejaar. Sommigen kunnen in de loop van het jaar zijn gestorven, verdwenen of van 
status veranderd. 
In 2019 zien we een afname van het aantal nieuwe actieve voorbegeleidingen. Dit is met name te 
verklaren door het hogere aantal mensen dat dit jaar met intensieve ondersteuning in de begeleiding 
is opgenomen (24 in vergelijking met zeventien in 2018, of tien in 2017).

      1.5. Nieuw in na-begeleiding

Deze tabel toont het aantal mensen dat duurzame herhuisvesting vond in het referentiejaar. Wij 
zitten in een belangrijke periode, waarin, vooral sinds 2015, meer en meer patiënten in het kader 
van het project Housing First worden geherhuisvest. Het is het opbouwen van een sterk extern 
netwerk dat in deze situaties vaak langer duurt (meestal een of twee jaar), dit in tegenstelling tot bij 
Housing Fast, waar patiënten een woonplek vinden in een instelling of in bestaande projecten, en 
er dus reeds een operationeel netwerk aanwezig is.

      1.6. Patiënten die terugkeerden naar de begeleiding

Sommige patiënten in de na-begeleiding kunnen door de ene of de andere crisis gaan, waardoor 
het nodig wordt hen opnieuw enige tijd intensiever te begeleiden.
Het aandeel van de patiënten die terugkeren van de na-begeleiding naar de begeleiding blijft jaar 
na jaar ongeveer vijf tot tien procent.
Dit onderstreept het belang van een zekere mate van toezicht op onze gestabiliseerde patiënten.

in 2019 in 2018 in 2017
Nieuwe personen in 
actieve na-begeleiding

128 172 88

in 2019 in 2018 in 2017
Nieuwe personen 
opgenomen in actieve 
na-begeleiding

 
11 8 12

in 2019 in 2018 in 2017
Aantal personen in na-
begeleiding tijdens het 
jaar

67 56 60

Aantal van deze per-
sonen die zijn terug-
gekeerd naar begelei-
ding tijdens het jaar

4 6 3

Percentage 6% 10,7% 5%
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      1.7. Overledenen

Personen die in het referentiejaar en per categorie zijn overleden. Personen in inactieve voorbege-
leiding en in de categorie 6&+ worden niet meegeteld.

De leeftijd van de patiënten in de begeleiding was respectievelijk 50, 50, 52, 54 en 59 jaar. De 
mensen  in na-begeleiding waren 43, 60, 61 en 79 jaar oud. De gemiddelde leeftijd is 56,5 jaar.
Twee van de patiënten in begeleiding stierven voordat zij een woning konden betrekken, één 
na een hartaanval op straat, de andere door een onbekende oorzaak in de palliatieve zorg. De 
doodsoorzaken voor de andere drie patiënten in begeleiding zijn onder meer longkanker en een 
overdosis.

De patiënten in na-begeleiding stierven allen aan een onbekende oorzaak, met uitzondering van 
één die overleed aan kanker.
Deze sterfgevallen herinneren ons aan de extreme kwetsbaarheid van onze patiënten, die vaak al 
verzwakt zijn door het jarenlange leven op straat, en het onderstreept nogmaals de noodzaak van 
zorg en ondersteuning en een snellere herhuisvesting van dakloze mensen.

in 2019 in 2018 in 2017
In voorbegeleiding 5 1 3
In begeleiding 5 5 2
In na-begeleiding 4 2 1
Overledenen die gemeld 
waren (via partners en 
derden) 

3 2 6

TOTAAL 17 10 12
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      1.8. Nationaliteit van patiënten

Deze tabel toont de nationaliteit van de daklozen in begeleiding en na-begeleiding. Hieruit blijkt 
dat 73,7% van onze patiënten Belgen zijn.

      1.9. Geslacht van de patiënten 

Deze tabel toont het geslacht van de patiënten in begeleiding en na-begeleiding.

Patiënten in 
begeleiding tot 

31/12/2019 

Patiënten 
in na-bege-
leiding tot 
31/12/2019 

Totaal 
patiënten in 
begeleiding 

en na-
begeleiding 

tot 31/12/2019 

Overleden 
patiënten 

(begeleiding 
en na-

begeleiding) 
in 2019

Verdwenen 
patiënten 

(begeleiding 
en na-

begeleiding) 
in 2019

België 35 49 84 8 0
Marokko 4 4 8 1 0
Polen 2 1 3 0 0
India 2 0 2 0 0
Congo-RDC 2 0 2 0 0
Frankrijk 1 1 2 0 0
Roemenië 1 0 1 0 0
Ethiopië 1 0 1 0 0
Congo - 
Brazzaville

0 1 1 0 0

Somalië 1 1 1 0 0
Rusland 1 0 1 0 0
Ghana 1 0 1 0 0
Sierra Leone 0 1 1 0 0
Portugal 1 0 1 0 0
Ivoorkust 0 1 1 0 0
Spanje 1 0 1 0 0
Djibouti 0 1 1 0 0
Italië 0 1 1 0 0
Turkije 1 0 1 0 0
TOTAAL 54 60 114 9 0

Patiënten in 
begeleiding tot 

31/12/2019

Patiënten 
in na-bege-
leiding tot 
31/12/2019

Totaal 
patiënten in 
begeleiding 

en na-
begeleiding 

tot 31/12/2019

Overleden 
patiënten (in 
begeleiding 

en na-
begeleiding in 

2019)

Verdwenen 
patiënten (in 
begeleiding 

en na-
begeleiding 

in 2019)
Vrouwen 19 12 31 2 0
Mannen 35 48 83 7 0
TOTAAL 54 60 114 9 0
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      1.10. Leeftijd van patiënten in begeleiding 

Deze tabel toont de leeftijden van de patiënten in begeleiding tot 31 december, namelijk 54 per-
sonen in 2019 en 44 personen in 2018.  

      1.11. Leeftijd van patiënten in na-begeleiding 

Deze tabel toont de leeftijden van de patiënten in na-begeleiding tot 31 december, namelijk 60 
personen in 2019 en 56 personen in 2018.  

tot 31/12/2019 tot 31/12/2018
Totale gemiddelde 
leeftijd van patiënten in 
begeleiding  

50 51

Gemiddelde leeftijd van 
vrouwen in begeleiding 

50 49

Gemiddelde leeftijd van 
mannen in begeleiding

50 53

De jongste leeftijd 28 26
De oudste leeftijd 70 79
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tot 31/12/2019 tot 31/12/2018
Totale gemiddelde 
leeftijd van patiënten in 
na-begeleiding

58 57

Gemiddelde leeftijd 
van vrouwen in na-
begeleiding

55 56

Gemiddelde leeftijd 
van mannen in na-
begeleiding

59 58

De jongste leeftijd 33 34
De oudste leeftijd 87 86



2. Gezondheidsproblemen en verslaving

      2.1. Gezondheid en verslaving

Deze tabel toont de lichamelijke gezondheid, de geestelijke gezondheid of de verslavingsproble-
matiek van onze patiënten.
De meerderheid van de patiënten (vijftig van de 54) heeft ten minste twee van de drie genoemde 
problemen.
Voor de identificatie van gezondheidsproblemen (lichamelijk en geestelijk) en verslavingen, zie 
tabellen 2.2, 2.3 en 2.4.

tot 31/12/2019 % in 2019 tot 31/12/2018 % in 2018
Totaal aantal in begeleiding 54 100% 44 100%
Aantal personen die 
lijden aan chronische 
lichamelijke 
gezondheidsproblemen

44 81,4% 37 84,1%

Aantal personen die 
lijden aan mentale 
gezondheidsproblemen 

39 72,2% 30 68,2%

Aantal personen die een 
verslavingsprobleem 
hebben

46 85,2% 35 79,5%

Aantal personen die 
minstens twee van de drie  
problemen hebben 

50 92,6% 38 86,4%
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      2.2. Fysieke gezondheidsproblemen 

Het doel van deze tabel is te laten zien welke de terugkerende en meest voorkomende fysieke 
gezondheidsproblemen zijn van onze patiënten in begeleiding. Alleen chronische ziekten worden 
vermeld. 

De percentages worden berekend op basis van het totale aantal geïdentificeerde aandoeningen 
(= 105) onder de 44 patiënten met fysieke gezondheidsproblemen. Gemiddeld genomen heeft een 
patiënt dus verschillende problemen. Zelfs als een patiënt meerdere chronische fysieke gezond-
heidsproblemen vertoont, richten de straatverpleegkundigen toch hun aandacht vooral op één of 
twee hoofdproblemen tegelijk, rekening houdend met de algemene situatie van de patiënt.

      2.3. Geestelijke gezondheidsproblemen

Het doel van deze tabel is te laten zien welke de meest voorkomende geestelijke gezondheidsproblemen 
en aandoeningen zijn bij onze patiënten. De percentages worden berekend op basis van het totaal 
aantal geïdentificeerde aandoeningen (= 42) onder de 39 patiënten met psychische problemen.

Aantal Percentage 
Spijsverteringskanaalziekte 15 14%
Ziekte van het botten- en aderstelsel 15 14%
Ziekte van de bloedsomloop 12 11%
Ademhalingsaandoeningen 12 11%
Endocriene, voedings- en stofwisselingsziekte 12 11%
Ziekte van het zenuwstelsel 9 9%
Aandoening aan het genitaal-urinair stelsel 8 8%
Huidziekte 6 6%
Traumatisch letsel, vergiftiging, externe oorzaak van 
ziekte en sterfte 

4 4%

Bloedziekte en immuunsysteemaandoeningen 3 3%
Infectueuze en parasitaire ziekte 3 3%
Oogziekte en aanverwanten 2 2%
Ooraandoening 1 1%
Andere 1 1%
Totaal chronische fysieke gezondheidsproblemen 105 100%

Aantal Percentage 
Psychiatrische aandoening 16 38%
Gedragsstoornis 14 33%
Geestelijke stoornis 12 29%
Totaal geestelijke gezondheidsproblemen 42 100%
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Toelichting bij de in deze tabel gebruikte categorieën:
• Psychiatrische aandoening: er is de diagnose gesteld door een psychiater dat de persoon een 

erkende psychiatrische aandoening heeft
• Geestelijke stoornis: de persoon heeft een geestelijk gezondheidsprobleem dat wordt 

gedetecteerd en herkend, maar niet psychiatrisch is, bijvoorbeeld een geestelijke handicap
• Gedragsstoornis: elk vreemd gedrag dat niet verklaard kan worden door een psychiatrische of 

geestelijke aandoening. De persoon heeft veeleer een probleem qua karakter of van
• gedrag, is slecht geïntegreerd of slecht gesocialiseerd - maar heeft geen echte ziekte 

(bijvoorbeeld het syndroom van Diogenes)

      2.4. Verslavingsproblemen

Van onze patiënten in begeleiding heeft 85 procent ten minste één van de verslavingsproblemen 
die in de tabel zijn opgenomen; sommigen combineren meerdere verslavingen. De percentages 
geven het aandeel weer van de patiënten die lijden aan een verslaving ten opzichte van het 
totaal aantal patiënten in begeleiding (= 54).

3. Verstrekte zorgen en herstel

      3.1. Ontmoetingen – begeleiding – andere activiteiten 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal activiteiten dat met patiënten wordt 
uitgevoerd, ongeacht hun status.

Aantal 
patiënten 

die aan een 
verslaving 

lijden 

Percentage 

Alcohol 37 69%
Tabak 26 48%
Drugs 18 33%
Medicijnen 5 9%
Seks 1 2%
TOTAAL gerapporteerde 
verslavingen

87 /

in 2019 in 2018 in 2017
Ontmoetingen 4069 3176 2506
Begeleidingen 597 590 369
Verzorging, adviezen, 
doorverwijzing 

1040 802 622

TOTAAL activiteiten 5706 4567 3497
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Toelichting inzake de gebruikte categorieën:

• Ontmoetingen: er was contact met een persoon op straat of in een woning en er kon een 
beoordeling van de situatie plaatsvinden

• Begeleiding: elke keer dat Straatverplegers een persoon begeleidt naar een afspraak of naar 
een bepaalde plaats en daar bij hem of haar blijft

• Verzorging, advies en transfers: drie activiteiten die kunnen plaatsvinden tijdens een ontmoeting. 
Verzorging: aanbrengen van een verband, aanbrengen van zalf, massages, douches, pedicures, 
… Advies kan verstrekt worden over voedsel, hygiëne, sociale kwesties, …Doorverwijzing: het 
voorstel om contact op te nemen met een bepaalde vorm van opvang.

De volgende tabel geeft per maand het aantal activiteiten dat met patiënten aan.

      3.2. Meldingen en bijeenkomsten

Het aantal activiteiten dat wij ondernomen hebben voor onze patiënten, ongeacht hun status..

De definities van de in deze tabel opgenomen categorieën zijn als volgt:
• Ontvangen of gedane meldingen: overleg met de belangrijkste belanghebbenden rond een 

patiënt (het netwerk, andere verenigingen of instellingen waarmee hij of zij verbonden is)
• Bijeenkomsten: ofwel met de patiënt zelf, ofwel met leden van het patiëntennetwerk in het kader 

van sociale ondersteuning of zorgverstrekking

2019 Ontmoetingen Begeleidingen Verzorging, advies, 
doorverwijzing 

TOTAAL 
activiteiten 

Januari 409 84 96 589
Februari 293 30 69 392
Maart 389 43 97 529
April 402 84 91 577
Mei 416 57 105 578
Juni 271 44 60 375
Juli 328 41 108 477
Augustus 395 50 118 563
September 262 35 75 372
October 335 42 100 477
November 242 45 54 341
Décember 250 42 39 331

in 2019 in 2018 in 2017
Ontvangen meldingen 5837 4633 4067
Gedane meldingen 9281 8382 8008
Bijeenkomsten 163 142 94
TOTAAL van de 
ondernomen stappen 

15 281 13 157 12 169
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Voor een overzicht van de verenigingen waarmee wij samenwerken en welke stappen wij 
ondernemen, zie tabel 3.3.

      3.3. Samenwerkingen

Deze tabel geeft een overzicht van het overleg (gegeven meldingen, ontvangen meldingen of 
vergaderingen) dat in 2019 met de tien belangrijkste partners is gevoerd.

      3.4. Toegang tot de gezondheidszorg

Deze tabel geeft het aantal patiënten weer dat in 2019 de begeleiding heeft doorlopen (= 71) 
en dat in 2019 voor het eerst toegang had tot bepaalde gezondheidszorg. Het gaat dus niet om 
stappen voor de verlenging of handhaving van deze toegang, maar om gezondheidszorg die voor 
het eerst wordt verstrekt.
Voor sommige patiënten beschikken wij niet over alle nodige informatie. Alleen zij van wie wij 
zeker weten dat zij in 2019 voor het eerst toegang hebben gekregen tot bepaalde zorgen, zijn 
opgenomen in de onderstaande tabel.

in 2019 in 2018
Hôpital Saint-Pierre 603 288
Samu Social 572 928
Logement pour tous 331 343
OCMW Elsene 325 90
OCMW Sint-Gillis 323 /
Zakelijk bewindvoerder 1 274 277
Baïta 265 209
Zakelijk bewindvoerder 2 244 148
Straathoekwerkers van Sint-Gillis 242 63
SMES 218 186

Verkregen toegang tot 
gezondheidszorg in 

2019 
Ziekenfonds 12
Dringende geneeskundige zorg 0
Behandelende arts 15
Psychiater (inclusief dringende 
verwijzingen) 

12

Gezondheidskaart 10
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      3.5. Zakelijk bewindvoerder, installatiepremie en/of huisvestingstoelage

Deze tabel geeft aan hoeveel van het totale aantal patiënten dat in 2019 werd begeleid (= 71), die 
een zakelijk bewindvoerder hadden of een installatiebonus en/of een herhuisvestingsvergoeding 
ontvingen.

      3.6. In orde brengen van administratie

Deze tabel geeft een overzicht van het aantal administratieve procedures dat is uitgevoerd en 
afgerond voor alle patiënten die in de loop van het jaar 2019 de begeleiding hebben doorlopen (= 
71). Sommige van deze stappen zijn specifiek voor patiënten op straat, andere zijn specifiek voor 
de mensen die een woning hebben, voor nog andere administratieve procedures maakt het niet uit 
of de patiënt op straat leeft of in een woning.
Alleen die mensen van wie wij zeker weten dat de procedures in 2019 succesvol waren, zijn  
opgenomen in de tabel.

4. Herhuisvesting

      4.1. Van de straat naar een duurzame huisvesting

Deze tabel toont het aantal mensen dat van de straat is gehaald, sinds de oprichting van de 
vzw, en  voor het jaar 2019. Alleen zij die een duurzame huisvesting hebben gevonden, worden 
hier in aanmerking genomen (zie definitie in tabel 4.2). Wel kunnen deze personen inmiddels zijn 
overleden of verdwenen.

Aantal personen Percentage 
Zakelijk bewindvoerder 31 43,7%
Installatiepremie 28 11%
Verhuisvergoeding 0 0%

Administratieve 
procedures die in 2019 

zijn voltooid
Referentieadressen 10
Identiteitskaarten 18
Een vorm van inkomen 24
Zakelijk bewindvoerder 9
Installatiepremie  5
Domiciliëring 22
Huisvestingstoelage 0

Sinds  2006 Sinds 
01/01/2019

Personen die een 
duurzame huisvesting 
hebben gevonden 

 
135

 
16
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     4.2. Naar tijdelijke of permanente huisvesting

Deze tabel toont voor het referentiejaar het aantal mensen dat van de straat is gehaald en 
nu in tijdelijke of permanente woningen verblijft (zie onderstaande definities). De tabel houdt 
geen rekening met overleden of vermiste personen, of personen die hun  tijdelijke of permanente 
huisvesting weer hebben verlaten. In 2019 bijvoorbeeld haalde Straatverplegers éénentwintig 
mensen van de straat, waarvan het overgrote deel (80%) nu duurzaam in een woning verblijft.

• Tijdelijke huisvesting: de persoon bevindt zich nog niet in een definitieve en permanente 
accommodatie, maar hij/zij is van de straat en de risico’s van morbiditeit en sterfte zijn al

• sterk verminderd. Woningen voor korte duur, noodwoningen, onhygiënische woningen, 
krotwoningen of niet-goedgekeurde accommodaties vallen niet onder deze categorie. Tijdelijke 
accommodatie kan zich over meerdere maanden uitstrekken. Zie tabel 4.3 voor voorbeelden 
van tijdelijke huisvesting.

• Duurzame huisvesting: de persoon verlaat de straat en betrekt meteen een woning, die hij of zij 
voor lange termijn en mogelijk voor onbepaalde tijd kan houden.

• Duurzame huisvesting kan individueel zijn en wordt in dit geval beheerd door het 
huisvestingsteam van Straatverplegers; zij treden op als de primaire begeleider van 
de patiënt, vanaf de zoektocht naar huisvesting tot aan zelfstandige vestiging van de 
persoon in zijn woning (= Housing First).

• Duurzame huisvesting kan ook plaatsvinden in een instelling of in een individueel 
huisvestingsprogramma dat beheerd wordt door een andere vereniging.  In dit geval zal 
zij beheerd worden door het team van Straatverplegers, dat optreedt ter ondersteuning 
van de instelling, dit als aanvulling op haar hoofdactiviteiten op straat (= Housing Fast).

Zie tabel 4.3 voor voorbeelden van duurzame huisvesting First of Fast.

tot 31/12/2019 tot 31/12/2018 tot 31/12/2017
TOTAAL 21 15 19
Voorlopige huisvesting 5 1 3
Duurzame huisvesting 16 14 16
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     4.3. Soorten woningen

In deze tabel worden de 21 personen die in 2019 de straat hebben achtergelaten, uitgesplitst naar 
het type woning (tijdelijk of permanent). Het merendeel van deze patiënten is opnieuw gehuisvest 
in een individuele accommodatie (particuliere huisvesting), die kon aangeboden worden als 
onderdeel van het project Housing First.

     4.4. Verhuizingen

Verhuizingen zijn momenten van grote stress, zowel voor het ondersteunende team als voor 
de betrokken patiënten, ook al betekenen zij in de overgrote meerderheid van de gevallen een 
verbetering van de situatie. Met verhuizing bedoelen we hier dat mensen die al in een duurzame 
woning wonen, om welke reden dan ook, verhuizen naar een andere permanente woonst.

In vergelijking met de vorige jaren hebben wij in 2019 een groot aantal verhuizingen uitgevoerd. 
Daar zijn verschillende redenen voor: de wil van de patiënt om te verhuizen (drie gevallen), het 
einde van de overeenkomst met de huiseigenaar (twee gevallen), problemen met de buren (twee 
gevallen), de overstap naar een woning die beter is aangepast voor gehandicapte personen (één 
geval) en ten slotte, de terugkeer naar de straat nadat huisvesting mislukte (één geval).

in 2019 in 2018 in 2017
Aantal verhuizingen 9 3 5
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Rusthuis 0 0
(Psychiatrisch) 
verzorgingstehuis 

1 1

Initiatieven voor beschut 
wonen

1 1

Psychiatrisch 
verzorgingstehuis 

0 0

in 31/12/2019 in 31/12/2018
Voorlopig 5 1
Opvanghuizen 2 0
Psychiatrisch ziekenhuis 2 1
Revalidatiecentrum 1 0
Nabehandelingscentrum 0 0
Permanent 16 14
Particuliere woning 14 12
Collectieve woning 0 0


