
Point-in-time telling dak- en thuisloosheid
Regio Waasland

Kick-off 15 september 2022



1. Situering van de tellingen

2020

▪ 1ste testcase op initiatief van stad Leuven

▪ Samenwerking met Koning Boudewijnstichting

▪ Gent en Limburg

▪ Aarlen en Luik

▪ Opmaken van een handleiding

2021

▪ Samenwerking met Koning Boudewijnstichting

▪ Zuid-West-Vlaanderen en eerstelijnszone BraVio

▪ Namen en Charleroi



1. Situering van de tellingen

2022

▪ Zeven regio’s in Vlaanderen met steun van de Vlaamse overheid

→ Lerende netwerken met alle lokale coördinatoren

▪ Duitstalige gemeenschap 

▪ Wallonië

▪ Versterken van uitwisseling rond 
Brusselse tellingen



1. Situering van de tellingen

Een inclusief, globaal, geïntegreerd en gecoördineerd beleid inzake dak- en thuisloosheid in België. Doelstelling 

Wettelijke definitie van 
dak- en thuisloosheid

Situatie waarbij een persoon niet over een eigen woongelegenheid beschikt, niet de middelen heeft om
daar op eigen krachten voor te zorgen en daardoor geen verblijfplaats heeft, of tijdelijk in een tehuis
verblijft in afwachting dat hem een eigen woongelegenheid ter beschikking wordt gesteld.

Ondertekende partijen 
onderschrijven de ETHOS 

typologie

Belang van 
gegevensverzameling

(art. 17)

De ondertekenende partijen erkennen de ETHOS-typologie (European Typology on Homelessness and
housing exclusion), als kader definitie van dak- en thuisloosheid. Deze kaderdefinitie vormt een
instrument tot identificatie van de categorieën van dak- en thuislozen.

De ondertekenende partijen erkennen dat de uitwisseling van verzamelde gegevens tussen de
ondertekenaars een meerwaarde kan opleveren. Door de beschikbare gegevens beter op elkaar af te
stemmen en te harmoniseren kan de noodzakelijke kennis ontwikkeld worden voor het beleid ter
voorkoming en bestrijding van dak- en thuisloosheid.

Samenwerkingsakkoord inzake dak- en thuisloosheid, 12 mei 2014Beleidscontext 



2. Een point-in-time telling

Het aantal dak- en thuisloze personen in kaart brengen + enkele profielkenmerken

▪ Point-in-time telling

▪ Korte vragenlijst

Nauwe samenwerking

▪ Lokale coördinator en lokale stuurgroep

▪ Alle lokale diensten met (on)rechtstreeks contact met dak- en thuisloze personen

▪ Methodische ondersteuning onderzoeksteam LUCAS KU Leuven

→ Wie tellen we?

→ Hoe tellen we?

→ Wanneer tellen we?



2.1 Wie tellen we?

Operationele categorie Definitie/leefsituatie

1. In openbare ruimte Personen die leven in de publieke ruimte.

2. In noodopvang Personen die in laagdrempelige en kortdurende opvang verblijven.
De winter- of nachtopvang.

3. In opvang voor thuislozen Personen die in opvangcentra of tijdelijke huisvesting verblijven.
Bijvoorbeeld crisisopvang, residentiële opvang, begeleid wonen zonder eigen huurcontract, doorgangswoningen 
OCMW, hotel, jeugdherberg, vluchthuizen, niet erkende opvangcentra.

4. Instellingsverlaters a. Personen die binnen de maand volgend op de teldag de instelling verlaten zonder stabiele woonoplossing.
b. Personen die langer verblijven in de instelling wegens gebrek aan een stabiele woonoplossing.
Gevangenis, algemeen ziekenhuis, psychiatrisch ziekenhuis/centrum, residentiële drughulpverlening, de 
bijzondere jeugdzorg, beschut wonen, LOI en opvangcentra Fedasil.

5. In niet-conventionele woning Personen die in niet-conventionele ruimtes of woningen verblijven.
Bijvoorbeeld een woning zonder huurcontract of basisvoorzieningen.
Bijvoorbeeld een woonwagen, hut, garage, kraakpand, auto, tent.

6. Bij familie of vrienden Personen die tijdelijk inwonen bij familie en vrienden wegens gebrek aan eigen huisvesting.

+ In woning met dreigende uithuiszetting Personen die de woning binnen de maand na de teldag moeten verlaten wegens:
a. een betekend vonnis tot gerechtelijke uithuiszetting
b. een beslissing onbewoonbaarheid
c. een beslissing ongeschiktheid
d. een verlopen opzegtermijn of een opzegtermijn die zal verlopen binnen de maand volgend op de teldag.

ETHOS 

Light



2.1 Wie tellen we?

1. Precaire woonsituatie

ETHOS Light + 7de categorie

2. Link met de regio

Persoon verblijft in de regio 

Bijvoorbeeld: een koppel verblijft in het crisisopvangcentrum (CAW) van de gemeente

Bijvoorbeeld: een jonge man woont tijdelijk in bij zijn tante in de stad

OF

Persoon verblijft buiten de regio maar heeft zijn/haar laatste domicilieadres in de regio

Bijvoorbeeld: een cliënt van het OCMW van de tellende stad verblijft in de vrouwenopvang in een andere stad

Bijvoorbeeld: een bezoeker bij het buurtcentrum van de tellende gemeente werd uit huis gezet en woont nu tijdelijk in bij een vriend in een naburige gemeente



2.2 Hoe tellen we?

Samenwerking met lokale diensten die (on)rechtstreeks contact hebben met dak- en thuisloze personen

→ Inventaris van alle lokale diensten

1. Diensten voor dak- en thuisloze personen:
Nachtopvang, opvangcentra, doorgangswoningen, straathoekwerk, … 

2. Eerstelijnsdiensten: 
Sociale diensten van OCMW, CAW, Kind en Gezin, mutualiteit, wijkgezondheidscentra, …

3. Instellingen: 
Gevangenis, jeugdhulp, psychiatrisch ziekenhuis/centrum, zorg voor personen met een beperking, ziekenhuis, …

4. NMBS, de Lijn en politie

5. Laagdrempelige diensten: 
Inloopcentra, sociale restaurants, buurtwerkingen, vrijwilligerswerkingen, …

6. Woonactoren: 
Sociale huisvestingsmaatschappijen, sociale verhuurkantoren



2.2 Hoe tellen we?

▪ Korte online vragenlijst

→ Anonieme cliëntidentificator om dubbeltellingen te vermijden

eerste letter voornaam N

eerste letter achternaam M

laatste letter achternaam S

→ Profielkenmerken

Leeftijd, geslacht, nationaliteit, geboorteland, (vermoedelijke) gezondheidsproblemen, …

→ Kenmerken dak- en thuisloosheid

Verblijfsituatie, aanleiding, duur, …

▪ www.dakenthuisloosheid.be

Handleiding

Kennisclip

Resultaten vorige tellingen: infofiches en rapporten

http://www.dakenthuisloosheid.be/


2.3 Wanneer tellen we?

▪ Teldag 28 oktober 2022

We brengen de verblijfsituatie in beeld van de nacht van 27 op 28 oktober 2022

▪ Voorbereiding door de deelnemende diensten

Screening van gasten/cliënten/… op basis van precaire woonsituatie en link met de regio



2.4 Point-in-time telling: een proces van 12 maanden

▪ Formele goedkeuring door lokale besturen (stad/gemeente en OCMW)

▪ Lokale coördinator i.s.m. de stuurgroep: inventaris van alle lokale diensten 

▪ Kick-off voor alle betrokken diensten

▪ Informatiesessies van alle betrokken diensten

▪ Informeren van de doelgroep

▪ Aanvraag ethische goedkeuring door onderzoekers

▪ Teldag / telweek eind oktober 2022

▪ Diensten screenen gasten/cliënten/… op basis van precaire woonsituatie en link met de regio

▪ Vragenlijst invullen: samen met persoon of door dienst

▪ Data-analyse door onderzoekers

▪ Focusgroepen om resultaten te interpreteren en aanleveren van casussen 

▪ Eindrapportering



2.6 Tijdslijn

Voorbereiding: 
identificatie dak-

en thuisloze 
cliënten  

Oktober 2022

Bespreking eerste 
resultaten

Januari 2023

Kick-off:   
theoretische 

onderbouw en 
aanpak

15 september 2022

Informatiesessies: 
praktische richtlijnen   

19, 20, 22, 27, 28, 29 
september 2022

Voorbereiding: 
identificatie dak-

en thuisloze 
personen  

Oktober 2022

TELDAG: 
vragenlijst invullen

28 oktober 2022

Deadline
vragenlijsten:

13 november 2022

Bespreking eerste 
resultaten

Januari 2023

Rapportage

Maart 2023



3. Resultaten telling Zuid-West-Vlaanderen 2021

ZUID-WEST-VLAANDEREN

Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, 

Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wervik, 
Wevelgem, Wielsbeke, en Zwevegem

▪ Grote groep personen in tijdelijke opvang voor 

thuislozen

▪ Proportioneel groot aantal kinderen geteld (36,4%) 

▪ Cijfers voor meer landelijke gemeenten

▪ Bijzondere aandacht voor personen die LOI (Lokaal 

Opvang Initiatief) moeten verlaten 

▪ Performante coördinatie W13, grote betrokkenheid 

van de steden en gemeenten

29/10/2021

45 meetellende organisaties
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3. Resultaten tellingen 2020-2021

▪ Aantal getelde dak- en thuisloze personen opvallend hoger dan verwacht → groter deel van de ‘ijsberg’ in beeld

▪ ‘De’ dakloze persoon bestaat niet → resultaten doorbreken stereotype beeld

▪ Dak- en thuisloosheid is geen louter grootstedelijk fenomeen

▪ Verborgen dak- en thuisloosheid in beeld

→ ETHOS 1, 2 en 3 = +/- 30%

→ ETHOS 6 steeds grootste groep

▪ Slapen in de openbare ruimte (ETHOS 1) is nog steeds een realiteit in België

▪ Direct betrokken minderjarige kinderen in beeld → +/- 25% van het totaal aantal getelde personen

20



4. Tot slot

▪ Aantal dak- en thuisloze personen + profielkenmerken → gesofisticeerd beleid

▪ Lokale coördinator coördineert het hele proces

▪ Betrokkenheid van zoveel mogelijk diensten is ‘the key’

▪ Privacy van dak- en thuisloze personen is verzekerd door onderzoekers

▪ Maart 2023: eindrapportage en gemeenschappelijk communicatiemoment

21



Dit onderzoek wordt uitgevoerd door:

Prof. dr. Koen Hermans, Nana Mertens, Evelien Demaerschalk en Ella Vermeir

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, LUCAS KU Leuven

Contactgegevens: nana.mertens@kuleuven.be en evelien.demaerschalk@kuleuven.be

mailto:nana.mertens@kuleuven.be
mailto:evelien.demaerschalk@kuleuven.be

