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#overdemuur



Waarom

« Over de muur »





Armoede & Jeugdhulp

• Jongeren uit gezin in
armoede hogere kans op jeugdhulp

– tot 4 keer meer dan andere jongere

• Verhoogde kwetsbaarheid ook op 
andere vlakken

– armoede heeft impact op 
ontwikkeling van kinderen en 
jongeren



Armoede & Jeugdhulp

• Extra kwetsbaarheid ook
na verblijf in jeugdhulp

• Cijfers steekproef Caritas:

– 1 op 10 kan geen tafel en stoelen
kopen

– 1 op 5 geen bed en matras

– 1 op 3 kan zelf geen huurwaarborg
betalen



Armoede & Jeugdhulp

<< Starten was moeilijk. Ik wist niet 
hoe of wat. Ik had niets en wist niet 
waar iets te krijgen was. Gelukkig
kon ik even terecht bij vrienden. 

Nadien kreeg ik alles toch vlot. >>



Armoede & Jeugdhulp

• Onderzoek Steunpunt
Wonen

– « de moeilijke oversteek »

– belang van netwerken en 
vaardigheden om zelfstandig te 
wonen



Jeugddakloosheid

• (n)ergens kind aan huis

– KRC rond dak- en thuisloosheid
vanuit kinderrechtenperspectief

– nulmeting (2014) verder geanalyseerd
en gecombineerd met verhalen en 
getuigenissen

– 1 op 3 daklozen is minderjarig



Het
rapport



Letterlijk « over de muur »

• Jeugdthuisloosheid niet
enkel in België en Vlaanderen

– Hoe kijken andere landen er naar?

– Hoe lossen andere landen het op?

– Wat kunnen we leren van elders in 
Europa?



Letterlijk « over de muur »

• Caritas (in) Europa

– 49 Caritas-organisaties in 43 
Europese landen

– Vaak operationale organisaties

– Dak- en thuisloosheid komt vaak
terug

• Ook Europees FEANTSA-netwerk

– FEANTSA YOUTH als extra infobron



De indeling

• Crisisopvang

– Aparte gezinsopvang

– Opvang voor jongeren

• Transitwoningen

– Proefwonen of tijdelijke woningen

– Starterswoningen





De indeling

• Duurzame huisvesting

– Housing First (4 Youth)

– Community Land Trust





Het
beleid



Gemengd platform

• Eerste globaal actieplan
– D1: Het aantal uithuiszettingen 

verminderen

– D2: Dak- en thuisloosheid bij 
jongvolwassenen vermijden

– D3: Het aantal chronisch dak- en 
thuislozen daalt

– D4: Geïntegreerd dak- en 
thuisloosheidsbeleid

– D5: Monitoring en evaluatie



Gemengd platform

• Effectiever dan
ad-hoc-beleid

• Maar om écht effect te hebben:

– moet uitgevoerd worden

– moet verder durven gaan

– moet grotere investering in 
huisvesting volgen



Spreekwoordelijke schop

• Uitzetting vermijden door
snelle begeleiding

• Geen uithuiszetting van kinderen
• Specifieke crisis- en daklozenopvang 

voor gezinnen en jongeren
• Opzetten van Housing4Youth
• Regionaal actieplan en database met 

beschikbaar aanbod
• Voorbereiding op alleen wonen en 

verdere begeleiding



Spreekwoordelijke schop

• Uitbreiden van het sociaal
objectief

• Automatisering van de Vlaamse 
huurpremie

• De installatiepremie als hulpmiddel

• Een huurwaarborg afgestemd op wie 
het moeilijk heeft

• De uitrol van een anti-discriminatie-
strategie



Spreekwoordelijke schop

• Ratificeren van artikel 31 van het
herzien Europees Sociaal Handvest

• Teneinde de onbelemmerde uitoefening te 
waarborgen van het recht op huisvesting, 
verbinden de Partijen zich ertoe maatregelen 
te nemen die tot doel hebben :
– 1. de toegang tot menswaardige huisvesting te 

bevorderen
– 2. de kans om dakloos te worden te voorkomen 

en te beperken, teneinde die dreiging geleidelijk 
aan weg te werken

– 3. de huisvestingskosten haalbaar te maken 
voor personen die niet over voldoende middelen 
beschikken.



De
toekomst



De toekomst

• Vandaag jeugdthuisloosheid
slechts kleine niche

• Meer aandacht en ondersteuning
nodig

– Via lokale uitwisseling en 
ondersteuning

– Uit internationale context



• Inzetten op netwerkvorming en 
uitwisseling

• Lid van FEANTSA Youth

De toekomst



De
dag



De dag

• Programma in mapjes

– Voormiddag:
Europees en Vlaams perspectief

– Namiddag:
Verdiepingssessies

• Nummer van sessies op badge

• Lokalen in map



De dag

• Maaltijden

– Broodjeslunch in eetzaal

– Koffiepauzes in grote hal

• 16u30 = voorziene einde




