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• V
 oorrang aan kwaliteitsopvolging boven
kwantiteit
• P
 artners attent maken op kwaliteitsvolle
vergezellen van patiënten
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• De antenne Luik uitbouwen

DE STRAAT:
nooit meer
terug!
In Brussel:
• 12 verlieten de straat voor een aangepaste woning
• 283 keer op ronde ter ontmoeting van dakloze
mensen
• De meest kwetsbare mensen zijn zij met mentale
problemen en/of zonder papieren
• Bevoegdheden uitbreiden en versterken om deze
problematiek te beantwoorden
• Functie van psycholoog voor een beter beheer
en bijkomende maatschappelijk assistent.e om
de toegang tot de rechten van de patiënten te
verzekeren.
• 33 gemengde teams met verenigingen uit de sector
• Project “dierenbemiddeling” van start met hondje
Frida
• Voltooiing organiseren peer support
• Preventie en vaccinatie van patiënten tegen
COVID-19
In Luik:
• Opvolging van 7 mensen op straat (en 1 gehuisvest
sinds 2020), waarvan 5 recent gehuisvest
• 873 ontmoetingen, 102 begeleidingen, 701
verzorgingen/doorverwijzingen/adviezen, 1 937
activiteiten
• Uitbreiding team : 2 maatschappelijk assistenten,
• 2 verplegers(-sters), 1 opvoedster en 1
projectbegeleider
• Versterken en ontwikkelen van intensieve opvolging
van onze patiënten
• Coaching en regelmatige uitwisseling Brussels team

HUISVESTING:
aanpak
tegen
dakloosheid
In Brussel:
• 32 mensen opgevolgd via Housing First
• Deelname project Sorocité: woningen door Evercity
tijdens 4j beschikbaar gemaakt voor vrouwelijke
patiënten Housing First
• Samenwerking met Dienst ‘Service d’Installation en
Logement’ (SIL) voor huurders(-sters) Housing First
• Deelname huurders(-sters) Housing First aan project
Affiliation : gemeenschappelijke activiteiten en
individuele begeleiding
• Werkgroep rond begeleiding gedetineerden en rond
geweld tegen vrouwen
• Barbecue bij patiënt/modulebewoner met de sector
en familie
• Immersie in project Housing First van SMES
• Samenwerking met vzw Montessori rond toegang en
begeleiding van patiënten in rusthuis
De woonmodules: woningen creëren
• 2 stedebouwkundige
vergunningen verkregen
van gemeenten Vorst en
Anderlecht
• 4 modules geplaatst op
de Barcelona-site van
Citydev.brussels Vorst
met 3 huurders(-sters)
• Partnership met OCMW
Brussel voor 2 nieuwe
terreinen

My Way: hoe zich ontplooien in zijn woning
• Multidisciplinair team : opvoeder, sociaalassistenten, verpleegster
• Werken rond autonomie van de persoon op medischsociaal vlak
• Begeleiding rond projectontwikkeling en zoektocht
naar nieuwe netwerken
• Verdere ontwikkeling van tools “C’est à Toit” en “Où
j’en suis” om de wensen en noden van de patiënten
te evalueren, projectkeuze en ontwikkeling
• Partnership met Egonet (UCL) rond sociogrammen,
het (in)formele netwerk van personen in kaart
brengen
• Doelstelling stopzetten van opvolging als de persoon
geen steun meer nodig heeft

POLITIEKE
LOBBYING &
SENSIBILISERING:

Duurzame verandering in de
hand werken met voorkeur
voor acties met sterke
impact en op grotere schaal
• Oprichting politieke ‘belangencirkel’, bepalen van
strategie en doelstelling:
- Toegang tot sociale woningen vergemakkelijken
voor dakloze mensen
- Werken rond secundaire preventie door
huisvesting op te nemen in de voorzieningen bij
het verlaten van inrichtingen
- Verkrijgen van rechten vergemakkelijken via
administratieve vereenvoudiging
• Ontmoeting met actievoerders uit de gewestelijke en gemeentelijke politiek
• Op de actualiteit reageren via publicaties ‘cartes
blanches’
• Publiek event “Brussels Sleep Out” en de ‘Malsjäns’
- campagne

DE CIJFERS
Brussel en Luik

170

gehuisveste
personen in 15 jaar

85

patiënten intensief
opgevolgd

17

personen
gehuisvest in
2021

1 748

zorgen, adviezen,
doorverwijzingen

11

verhuisd naar
gepastere woning

637

begeleidingen

Intensief opgevolgd in Brussel
(op straat of gehuisvest)
gemiddelde
leeftijd patiënten

51

overlijdens (niet
ten gevolge van
COVID-19)

3

75 %

77 %

79 %

82 %

lijden aan
mentale
aandoeningen

werden verslaafd
verklaard

12

38

patiënten hebben
een huisdokter
gevonden

lijden aan
chronische
fysieke
aandoeningen

kampen met
minimum 2 van de
3 bovenvermelde
problemen

personen onder
bewindvoering

My Way (Brussel)

62

16

opgevolgde
vrijwillige
patiënten (waarvan bezoekers
25 Housing First)

13

aan het einde
van opvolging

BEGROTING
Inkomsten

3%

Fondsen en
vzw

2%

Andere ontvangsten

14 %

Legaten

54 %

27 %

Privéschenkingen

Uitgaven

6%

Afschrijving

Publieke
subsidies

1%

Andere ontvangsten

15 %

Aankopen en
diensten

31 %

47 % Kosten
terreinpersoneel

Personeelskosten,
belangenbehartiging,
sensibilisering en
ondersteuning
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