
Kan thuisloosheid gestopt worden?
Er bestaat geen wondermiddel om een einde te maken aan thuisloosheid of één enkel 
antwoord op dit complexe probleem (zie fiche van la Strada «Wat is een thuisloze?»). De 
voor te stellen oplossingen zijn daarom divers. Het is echter duidelijk dat er voorkeur moet 
worden gegeven aan structurele lange termijnoplossingen (preventie, huisvesting, beheer 
van migratieproblematieken, enz.). Dit betekent niet dat noodopvang en opvang op korte 
termijn niet zinvol zijn.  
Er zijn in dit opzicht meerdere structurele oplossingen (in plaats van crisisopvang 
gedurende bepaalde periodes van het jaar). Hierbij een aantal oplossingen die wij 
ondersteunen:     

• de nadruk leggen op preventie van thuisloosheid, dat wil zeggen proberen te 
voorkomen dat mensen op straat komen te staan door bijvoorbeeld uithuiszetting;

• strijden tegen slechte woonomstandigheden en het aanbod van toegankelijke 
woningen verhogen. Bijna 25% van de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest leeft op de armoedegrens en maar 8% van de woningen in Brussel valt 
onder de categorie sociale huurwoning;

• voor wat betreft het huisvestingsluik zijn er meerdere oplossingen te volgen of te 
onderzoeken in het Brussels Gewest: het omkaderen van huren, ontwikkelen van 
sociale huurwoningen, strijden tegen leegstaande en ongezonde woningen, 
ontwikkelen van bijstand voor het betalen van de energierekening, woningen 
bouwen, enz.

• werken aan de verbetering van de kennis betreft thuislozenbevolking, of die nu op 
straat wonen, in een onthaalcentrum of in een residentiële structuur. Dit is belangrijk 
om een beter beeld te krijgen van hun profiel, hun verwachtingen en hun behoeften 
op het niveau van openbaar beleid;

• nationale en regionale politieke strategieën ontwikkelen op het gebied van strijd 
tegen thuisloosheid met gecijferde en evalueerbare doelstellingen en termijnen op 
verschillende momenten; dit beleid moet rekening houden met de verschillende 
betrokken analyseniveaus (gemeentelijk, regionaal, federaal, Europees)

• enz.

Meer weten:
• Europese consensusconferentie over thuisloosheid: beleidsaanbevelingen van de 

jury
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6489&langId=nl

• Een handboek voor politieke beleidsmakers om een einde te maken aan 
thuisloosheid:
www.feantsa.org/IMG/pdf/feantsa_handbook_fr_final-2.pdf

• Het Federaal Plan Armoedebestrijding (2012): 
http://www.mi-is.be/sites/default/files/doc/fpa_2012_nl.pdf

• De site van de Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW): 
http://www.rbdh-bbrow.be/spip.php?rubrique1&lang=nl

• Een artikel van Julien Damon betreft de ambitie van «Zéro SDF»: 
http://eclairs.fr/zero-sdf-un-objectif-souhaitable-et-atteignable-droit-social-n-3-2008-
pp-349-359/
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