
  

 

 

 

 

Uitnodiging Kick-off over lokale tellingen van personen in een situatie van dak- of thuisloosheid.  

Kom meer te weten over hoe uw regio kan deelnemen.  

25 november 2021 van 09.30u tot 12.30u in het Erasmushuis, Blijde Inkomstraat 21, Leuven 

 

In opdracht van Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, 

voert het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) een point-in-time telling dak- en 

thuisloosheid uit in tien regio’s in Vlaanderen, zoals het grondgebied van bovenlokale netwerken dak- en 

thuisloosheid of eerstelijnszones. Dit onderzoek gebeurt in samenwerking met de Koning 

Boudewijnstichting.  

Een point-in-time telling betekent dat op één afgesproken moment alle dak- en thuisloze personen in een 

regio in kaart gebracht worden. We definiëren dak- en thuisloosheid aan de hand van de ETHOS Light 

typologie (zie onderaan). Deze telling is een proces van tien maanden waarin intensief wordt samengewerkt 

met de lokale organisaties die (on)rechtstreeks contact hebben met de doelgroep van de telling. Deze telling 

gebeurt onder leiding van een lokale coördinator die door de deelnemende regio wordt aangesteld. Een 

onderzoeksteam van het Steunpunt WVG biedt de methodologische ondersteuning van deze telling. Dit 

onderzoeksteam ondersteunde ook de tellingen in Leuven, Limburg en Gent in 2020 en begeleidt dit jaar 

Zuid-West-Vlaanderen en de eerstelijnszone Bravio om een telling uit te voeren in oktober 2021. Alle 

resultaten van de voorgaande tellingen zijn te vinden op www.dakenthuisloosheid.be. U vindt er ook de 

handleiding voor het opzetten van een point-in-time telling. 

Regio’s die geïnteresseerd zijn om een point-in-time telling te organiseren, kunnen zich kandidaat stellen 

tot en met januari 2022. 

Wenst u graag meer informatie over deze telling dak- en thuisloosheid? Schrijf u in voor de Kick-off en kom 

meer te weten over: 

- de kandidaatstelling 

- de verwachtingen voor deelnemende regio’s 

- het takenpakket van de lokale coördinator  

- het volledige proces van de telling.  

Inschrijven voor de Kick-off op 25 november 2021 kan via deze link: 

https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_2oBxgwF45qC6wPc.  

Heeft u vragen over de Kick-off, neem gerust contact op met Nana Mertens via nana.mertens@kuleuven.be 

of 016 32 52 16.  

 

We hopen u talrijk te verwelkomen op 25 november.

http://www.dakenthuisloosheid.be/
https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_2oBxgwF45qC6wPc
mailto:nana.mertens@kuleuven.be


 

 

We definiëren dak- en thuisloosheid op basis van de ETHOS Light typologie (+ dreigende uithuiszetting). 

 

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, psychiatrisch ziekenhuis/centrum, algemeen ziekenhuis, 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. 

 


