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WIE?
Iedereen die:
• op straat slaapt
• in een opvangcentrum
verblijft
• bij iemand logeert
• bang is zijn huis kwijt
te geraken
• ...

WAT?
De telling geeft ons een
zicht op het aantal daken thuisloze personen in
arrondissement Brugge
Dankzij deze gegevens
kunnen we je in de
toekomst beter helpen.

DOE MEE!
Dak- of thuisloos?
Neem
contact op met je
begeleider of
organisatie.
De telling is anoniem.
Wil je niet opgenomen worden in
de telling ?
Laat het dan ook zeker weten aan je
begeleider of organisatie.

V.U.: Prof. dr. Koen Hermans|
Minderbroedersstraat 8 |
3000 Leuven

Wat?
In opdracht van minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
en in samenwerking met Koning Boudewijnstichting wordt een point-in-time telling
dak- en thuisloosheid uitgevoerd door Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
in Arrondissement Brugge. Arrondissement Brugge omvat: Beernem, Blankenberge,
Brugge, Damme, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp, Torhout, Zedelgem en Zuienkerke.
Dit onderzoek gebeurt in samenwerking met de lokale besturen.
Waarom?
Op dit moment zijn er geen cijfers beschikbaar over dak- en thuisloze personen in België.
Om een effectief beleid te kunnen voeren zijn betrouwbare cijfers noodzakelijk:
cijfers over zowel de omvang als de kenmerken van de doelgroep. In 2020 werden tellingen
georganiseerd in de steden Leuven, Gent, Aarlen, Luik en in de provincie Limburg. In 2021
werd er geteld in de steden Charleroi, Namen, Zuid-West-Vlaanderen en de eerstelijnszone
BraVio rond Vilvoorde. Dit jaar organiseert Arrondissement Brugge een telling!
Hoe?
Een point-in-time telling betekent dat op één afgesproken moment alle dak- en thuisloze
personen in kaart gebracht worden. De lokale partners vullen (met of zonder de dakof thuisloze persoon) een korte vragenlijst in. Het succes van deze telling is afhankelijk van
de samenwerking met lokale diensten en organisaties die rechtstreeks of onrechtstreeks in
contact komen met deze doelgroep. Daarom hebben we uw hulp en medewerking nodig.
Oproep!
We hopen op de medewerking van de OCMW’s, CAW’s en buurtwerkingen, maar ook van
jeugdhulporganisaties, NMBS, politie, wijkgezondheidscentra, geestelijke gezondheidszorg,
ziekenhuizen, de sector van personen met een beperking, religieuze verenigingen,
armoedeverenigingen, tewerkstellingsplaatsen, woondiensten en sociale woonactoren,
huizen van het kind, mutualiteiten, ...

Wanneer? - SAVE THE DATE!
* KICK- OFF: 27 juni 2022
* VORMINGEN:
september 2022. Verdere communicatie volgt.
* TELLING arrondissement Brugge:
28 oktober 2022. Verdere communicatie volgt.

En daarna?
De onderzoekers verzamelen alle cijfers en gegevens en organiseren nadien focusgroepen
met lokale partners om de cijfers te interpreteren. Alle informatie wordt gebundeld in een
onderzoeksrapport dat eind februari 2023 gepubliceerd wordt.
Arrondissement Brugge bouwt verder op dit rapport en bekijkt hoe ze de aanpak van daken thuisloosheid op een structurele wijze in het lokaal sociaal beleid kan implementeren.
Het rapport zal ook een krachtig signaal geven aan regionale en federale beleidsvoerders
over zowel de omvang van de betrokken groep mensen als de nood aan een gecoördineerd
beleid.

Voor vragen of informatie :
* over de kick-off en de vormingsessies kan u terecht bij
de lokale coördinator ruth.decraene@sasbrugge.be
* over het onderzoek kan u terecht bij Nana Mertens via
nana.mertens@kuleuven.be

Inschrijven:
Inschrijven voor de kick-off (27/06) kan hier .

