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Naar een coherente aanpak in de strijd tegen 
dakloosheid en armoede 

 
 
Dakloosheid… Achter dit woord gaan verschillende levensverhalen en evenveel mensen schuil. 
Hoe komen mensen terecht in deze situatie? Hoe kan men uit dakloosheid raken? Hoe kan 
men vermijden dat men er terug in verzeild raakt?  
 
Met het verslag ‘Naar een coherente aanpak in de strijd tegen dakloosheid en armoede’ gaat 
het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting (verder: 
Steunpunt armoedebestrijding) dieper in op de resultaten van een overleg over de situatie van 
daklozen in België. Dit overleg is voornamelijk gebaseerd op de ervaringen van de 
betrokkenen zelf en de verenigingen die dagelijks met daklozen werken. 
 
“Het is niet mogelijk te spreken over situaties van daklozen zonder het te hebben over 
armoede”, zegt Henk Van Hootegem van het Steunpunt armoedebestrijding. “Dakloos zijn is 
een symptoom; niet het symptoom moet worden bestreden, maar wel de voorafgaande 
oorzaken.” 
 
Uit het overleg voor dit verslag bleek duidelijk dat dakloosheid een extreme vorm van armoede 
is, dat een schending van alle mensenrechten inhoudt en bijgevolg meer is dan een loutere 
uitsluiting op basis van huisvesting. 
 
Nood aan structureel preventiebeleid 
Het Steunpunt armoedebestrijding pleit dan ook voor een structureel preventiebeleid: “Er is in 
de eerste plaats nood aan structurele maatregelen die dakloosheid en armoede helpen 
voorkomen in plaats van maatregelen gericht op de doelgroep van daklozen”, benadrukt Van 
Hootegem. Die maatregelen dienen zich te situeren op de 'grote' beleidsdomeinen 
(arbeidsmarkt, inkomen, huisvesting, gezondheid, …) maar ook op specifieke omstandigheden 
die vaak aanleiding geven tot dakloosheid of die bestendigen, zoals het ontslag uit instellingen 
(gevangenis, bijzondere jeugdbijstand, ziekenhuis, …), of bij uithuiszetting uit een ongezonde 
woning. 
 
In afwachting van een preventief beleid dat werkelijk het aantal daklozen zou doen afnemen, 
vraagt het Steunpunt armoedebestrijding om blijvend en zelfs meer te investeren in de 
thuislozenzorg. Dit bijkomend engagement mag echter nooit een argument vormen om de 
inspanningen op het vlak van preventie te verminderen. 
 
Om de doeltreffendheid van deze maatregelen te waarborgen, dient men rekening te houden 
met de erg heterogene aard van de dakloze bevolking. Zowel wat hun leeftijd betreft, als hun 
precaire 'huisvestingssituatie', hun levenstraject, de gezondheidsproblemen waarmee ze 
kampen, … De gemene deler tussen hen is ‘ont-ankering’, de aftakeling van hun sociaal 
weefsel.  
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Duurzame uitweg uit dakloosheid 
Dit verslag snijdt ten slotte enkele cruciale factoren aan om op een duurzame wijze uit 
dakloosheid te raken:  

 longitudinale begeleiding op maat tijdens en na de opvang, rekening houdend met de 
verschillende verlangens van de daklozen; 

 een voldoende en diverse waaier aan huisvestingsvormen, met respect voor 
persoonlijke keuzes; 

 een multidisciplinair, voortgezette hulp, dat overleg inhoudt tussen de verschillende 
diensten in de thuislozenzorg onderling en tussen deze diensten en nauw verbonden 
sectoren zoals de (geestelijke) gezondheidssector, de huisvestingssector, … 

 
Met de aanbevelingen uit dit verslag wil het Steunpunt een bijdrage leveren tot het politiek 
debat over dakloosheid en zo een impuls geven aan de uitwerking van een ambitieus en 
samenhangend beleidsplan ter voorkoming en bestrijding van dakloosheid en armoede. Het 
verslag kan op die manier ook een bron van inspiratie vormen bij het Europees jaar van de 
bestrijding van armoede en sociale uitsluiting en het Belgisch voorzitterschap van de Europese 
Unie, gezien beide evenementen de bestrijding van dakloosheid tot één van de prioriteiten 
hebben uitgeroepen.  
 
Dit verslag vormt het tweede deel van het tweejaarlijks ‘Verslag armoedebestrijding 2008-
2009’ van het Steunpunt armoedebestrijding. Het beantwoordt aan een vraag van 
staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, Philippe Courard, die 
op die manier een voorstel van de Regering in het federaal plan armoedebestrijding uitvoert,  
 
Het Verslag Armoedebestrijding deel II van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, 
bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, kan gedownload worden op de website 
www.armoedebestrijding.be. Het is ook beschikbaar in de Infoshop van de Kanselarij van de 
Eerste Minister (02/514.08.00). 
 

 
 
Meer informatie:  
 
Contact NL 
Henk VAN HOOTEGEM 
Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting 
Tel: 02-212.31.71  
Gsm: 0485-71.52.24 
Mail: henk.vanhootegem@cntr.be  
Website: www.armoedebestrijding.be  
 
Contact FR 
Marilène DE MOL 
Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion sociale  
Tél: 02-212.31.60  
Mail: marilene.demol@cntr.be  
Site web: www.luttepauvrete.be  
 


