
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze verhalen kwamen tot stand binnen  

de sectorale werkgroep Thuisloosheid en Wonen. 

De namen zijn fictief – de verhalen zijn echt. 
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Housing First 
 

Situering 
de module wordt ingezet bij het aanbieden van een permanente woonst én langdurige 

begeleiding aan mensen die chronisch dak- of thuisloos zijn (1 jaar dakloos of 

verschillende periodes in 3 jaar) en kampen met een verslavings- en/of psychiatrische 

problematiek. Kenmerkend aan Housing First is de samenwerking met GGZ. 

 

Casus Michiel 
Michiel verhuisde op jonge leeftijd van Frankrijk naar België na de relatiebreuk van zijn 
ouders. Zijn moeder besloot om alles achter te laten en om samen met Michiel een nieuw 
leven te starten in België. Dit nieuwe leven liep niet van een leien dakje. Op school vond 
Michiel z’n plek niet en hij begon al snel te spijbelen. Michiel was creatief en een goede 
tekenaar dus startte hij met een opleiding als schilder in het deeltijds onderwijs. Een 
opleiding die geen lang leven beschoren was. Hij botste op het schoolse systeem en kon 
zich maar moeilijk houden aan de gemaakte afspraken of de verwachtingen van de 
leerkrachten. Hij verliet school en begon meer en meer drugs te gebruiken. Zowel soft- als 
harddrugs. Daar bovenop bevond hij zich in een ongezonde thuissituatie.  
 
Een opname in een Jongerenopvang van het CAW kon niet worden vermeden. Maar ook 
daar vroeg de gestructureerde en sterk afgelijnde omgeving teveel van hem. Het liep mis. 
Michiel gebruikte drugs binnen de muren van het opvangcentrum en zijn verblijf werd 
stopgezet. 
 
Daarop volgden jaren van breukmomenten in zijn woon- en hulpverleningstraject. Michiel 
verbleef in verschillende opvangcentra, waaronder residentiële drughulpverlening, de 
jongerenopvang en mannenopvang van het CAW, winternachtopvang… . Een lange 
periode van chaos, doorverwijzingen, heropnames en schorsingen volgt. Een duurzame 
oplossing op het einde van het traject bleef uit. Ook de nachtopvang, de meest 
laagdrempelige vorm van hulpverlening aan dak- en thuislozen in de regio waar gewerkt 
wordt met een minimum aan regels, bleek uiteindelijk niet langer haalbaar.  
De combinatie van hyperactiviteit, druggebruik en een hoge gevoeligheid aan prikkels 
zorgde ervoor dat leven in groep telkens tot conflict leidde. Zowel met medebewoners als 
met de begeleiding. Wat kenmerkend is voor een groepsopvang (duidelijke omkadering, 
leefregels, afspraken, ), stond in schril contrast met zijn hyperactiviteit, druggebruik en hoge 
gevoeligheid. Hoe meer grenzen er gesteld werden, hoe meer hij deze ging opzoeken. 
 
Doorheen de jaren geraakt Michiel zijn vertrouwen in de hulpverlening kwijt. Elke opname is 
tijdelijk. Elke interventie draait uit op een mislukking. Elk gesprek met de hulpverlening 
eindigt in een doorverwijzing naar een volgende hulpverlener of dienst. Hij wordt er 
moedeloos en onverschillig van. En ook hulpverleners zien de toekomst somber in. 
Uiteindelijk gaat Michiel in een tentje op een braakliggend industrieterrein langs de Leie 
wonen. Hij geraakt steeds verder verwijderd van de maatschappij.  
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Toch blijven we contact houden met Michiel en geven we verdere ambulante ondersteuning 
vanuit het CAW, in samenwerking met de begeleider van het OCMW en straathoekwerk. 
 
Toch blijven we contact houden met Michiel en geven we verdere ambulante ondersteuning 
vanuit het CAW, in samenwerking met de begeleider van het OCMW en straathoekwerk. 
 
Eind 2016 wordt een halt toegeroepen aan de neerwaartse spiraal. Michiel krijgt een 
woning toegewezen via kracht wonen en wordt begeleid volgens de methodiek “Housing 
First”. Een nieuwe start die een einde moet maken aan de jarenlange zoektocht naar 
gepaste hulp. Een HF-begeleider wordt aangeduid via het ‘dedicated team’, een 
multidisciplinair team dat bestaat uit professionele werkkrachten vanuit verschillende 
sectoren in de hulpverlening zoals GGZ, drughulpverlening, VAPH en het CAW.  
 
Intussen huurt Michiel al een jaar en half een eigen woonst en is de situatie eerder 
bestendig. Er zijn weliswaar nog ups en downs, maar we kunnen spreken van een zekere 
stabiliteit. De mogelijkheid om een bescheiden thuis in te richten naar zijn wens, waar hij 
zich veilig in kan voelen, blijkt een positief effect te hebben op hem. Hij wordt niet meer 
geprikkeld door huishoudelijke reglementen en medebewoners waarmee hij samen in de 
leefgroep vertoeft. Zijn woonst is door hemzelf praktisch ingericht en is volledig versierd met 
eigen tekeningen en houtkunstwerken. Zo slaagde Michiel erin om het een eigen identiteit 
te geven. De woonst fungeert als een oase van rust binnen een stad die vaak vol met 
prikkels zit. Michiel tracht het teveel aan prikkels te vermijden, aangezien hij beseft wat die 
bij hem teweeg kunnen brengen én wat de gevolgen daarvan zijn.  
 
Ook voor zijn begeleider creëert de HF-methodiek nieuwe kansen. Er zijn minder opgelegde 
regels of afspraken ten opzichte van de cliënt. Hij bepaalt zijn eigen traject. Het traject krijgt 
hierdoor een nieuwe positieve focus: begeleiding die gericht is op behoud van woonst 
(eerder dan op het niet nakomen van afspraken, het druggebruik, het groepsgebeuren, ). 
De HF-begeleider ondersteunt dus waar nodig zodat Michiel zijn woonst kan behouden. 
Een insteek die veel gemakkelijker ingang vindt. Het feit dat men zich niet meer 
genoodzaakt ziet om de cliënt te wijzen op regels en afspraken of er zich geen conflicten 
kunnen vormen omtrent budgetbeheer, maakt dat we vrijblijvend en tegelijkertijd 
aanklampend kunnen werken. De cliënt bepaalt mee het tempo en heeft op die manier 
inspraak in het hulpverleningsproces. Dit geeft de begeleider veel ruimte om op zoek te 
gaan naar de meest passende zorg voor de cliënt. In het geval van Michiel heeft dit de 
afgelopen 18 maanden gezorgd voor rust in een voormalig woelig traject. En er is 
perspectief op lange termijn. 
 
Housing First is niet hét wondermiddel tegen dak- en thuisloosheid. Het is één van de vele 
methodieken die deel uitmaken van een geïntegreerd pallet aan woon- opvang- en 
begeleidingsinitiatieven. Housing First richt zich tot een selecte doelgroep van langdurig 
dak- en thuislozen met een complexe problematiek. Voor Michiel heeft deze methodiek 
deuren geopend die voorheen gesloten bleven.  
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Woonbegeleiding met verblijf 
 

Situering 
de module wordt ingezet wanneer het CAW een tijdelijke verblijfsstructuur aanbiedt, 
gekoppeld aan begeleiding. (al dan niet gecombineerd met gezondheidszorg) 
Naast opvang wordt een integrale begeleiding opgestart waarin naast de voornaamste 
hulpvraag, het oplossen van de woonnood, samen met de cliënt wordt bekeken waaraan, 
opmaat van de ‘cliënt’,  verder kan gewerkt worden. 
 

Casus 
Samia (35 jr) verblijft samen met haar zoon Ramzi (7jr) in het opvangcentrum. Zij is er 
terechtgekomen na feiten van familiaal geweld. Samia was reeds gekend bij het CAW. 
Sinds haar 18e werd zij verschillende keren opgenomen in het toenmalige 
jongerenopvangcentrum. Ditmaal heeft Samia de echtelijke woonst verlaten na een zwaar 
conflict met haar man. De woning waar zij met haar man verbleef was een sociale 
huurwoning met drie slaapkamers. Samia heeft ook twee dochters uit voorgaande relaties 
die tijdens de week in een begeleidingstehuis voor kinderen verblijven en in het weekend op 
overnachting komen. Doordat Samia enkel een tegemoetkoming (erkenning VAPH) krijgt, is 
het voor haar heel moeilijk om een woning te vinden op de private huurmarkt. Binnen de 
begeleiding leek het dan ook aangewezen om ervoor te zorgen dat zij het recht op de 
vroegere woning zou verkrijgen. Om dit te regelen wordt er voor haar een pro-deo advocaat 
aangevraagd. Ook met het SVK wordt bekeken hoe Samia het recht op de vroegere woning 
kan behouden. 
 
Tijdens het opstarten van de echtscheidingsprocedure wordt het bezoekrecht van de 
dochters voortgezet in het opvangcentrum. De opvoeding van de kinderen wordt opgevolgd 
door de thuisbegeleiding van Jongerenwelzijn in samenwerking met het CAW. Door 
observaties tijdens het verblijf in het opvangcentrum en de bijhorende 
begeleidingsgesprekken wordt door de begeleiding vastgesteld dat de opvoeding van 
Ramzi problematisch verloopt. Ramzi vertoont gedrag dat door de moeder moeilijk kan 
bijgestuurd worden. Dit wordt nog extra bemoeilijkt door haar handicap. Wanneer het Samia 
na een ernstig incident met Ramzi uiteindelijk te veel wordt, geeft zij het signaal aan de 
begeleiding verdere hulp te willen in de opvoeding van Ramzi. In samenwerking met het 
meldpunt Jongerenwelzijn wordt naar een oplossing gezocht in de crisisopvang van een 
OOOC. Van daaruit wordt ook een kortdurend veiligheidstraject (Jongerenwelzijn) 
opgestart, waardoor het dossier bij de jeugdrechtbank terecht komt. Ramzi wordt bijkomend 
opgevolgd door een Centrum voor kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemenen 
(VAPH) en het CLB (onderwijs). Door de veelheid aan betrokken hulpverleners wordt beslist 
om vanuit het CAW een overleg te plannen met alle partijen. Dit is vooral belangrijk om de 
communicatie tussen de hulpverleners zuiver te houden én om Samia niet extra te belasten 
met de rol van boodschapper tussen de hulpverleners. 
 
Tijdens haar verdere verblijf in het opvangcentrum wordt de administratieve en financiële 
situatie van Samia door de begeleiding verder opgevolgd. Zijn al haar rechten uitgeput? 
Kan ze nog bijkomende tegemoetkomingen ontvangen? Zijn er mogelijkheden tot 
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aangepast werk? Ook wordt gepeild naar Samia’s draagkracht. Heeft zij zelf verdere 
psychologische of andere ondersteuning nodig? 
 
Omdat de ex-partner van Samia regelmatig contact opneemt met het opvangcentrum start 
de begeleiding met relatiebemiddeling. Al kan Samia zelf goed aangeven waarover ze nog 
contact wil met haar ex-partner en waarover niet, toch is de emotionele impact na contact 
met de ex-partner is niet te onderschatten. Ondertussen worden er dringende en voorlopige 
maatregelen uitgesproken voor Samia en haar ex-partner. Samia kan terug naar huis 
wanneer haar ex-partner een (woon)oplossing heeft gevonden. Het CAW blijft haar hierbij 
ondersteunen met ambulante woonbegeleiding. Het opzetten van enkel een nazorgtraject 
(na verblijf in een opvangcentrum) zou voor Samia onvoldoende zijn. Er zijn immers nog 
een aantal begeleidingsdoelen te realiseren en dit op verschillende levensdomeinen. 
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Straathoekwerk 
 

Situering 
Straathoekwerk betekent heel concreet hulpverlening bieden op plaatsen waar geen 
hulpverlening aanwezig is aan cliënten die geen pasklare hulpvraag stellen. 
Het doel is om bestaande netwerken te activeren en hierbij te betrekken, het professioneel 
en informeel netwerk te versterken en linken te leggen tussen de verschillende organisaties. 
Harm-reduction en ondersteuning te realiseren waar mogelijk zowel naar cliënt als 
(professioneel) netwerk. Intersectorale samenwerking te versterken.  
 

Casus Sakis  
Ik hoorde voor het eerst van Sakis wanneer ik toevallig kennismaak met zijn zoon Leonard. 
Dat was in mei 2012. Hij op zoek was naar zijn vader die hij omschreef als een statige, fiere 
man, eenzaat, lange baard en lang haar. Ik kende niemand in Brussel met de naam Sakis 
en met die omschrijving. Ook bij mijn collega’s was hij onbekend. 
  
Het duurde tot november 2012 voor ik Sakis tegenkwam. Die dag belde Leonard me, dat hij 
zijn vader had gevonden aan de Rogierplaats. Toen ik daar aankwam, was Leonard er 
samen met z’n zus. Sakis zat op een bank, staarde voor zich uit, leek niemand te 
herkennen, had een lange grijze baard, sporttas op de schoot. Hij leek al lange tijd in 
dezelfde kleren rond te lopen. Zijn kinderen, vooral zijn dochter, waren zwaar onder de 
indruk.  
 
Vanaf dat moment kwam ik Sakis bijna wekelijks tegen. Ik vond hem overdag op het perron 
van Metro Rogier en ’s avonds op het perron van Metro Botanique. Hij zei niets tot bijna 
niets. Ondertussen bleef ik ook contact houden met Leonard. Ik informeerde hem over mijn 
ontmoetingen met zijn vader. Leonard vertelde me dan verhalen van vroeger. Hoe zijn 
vader zich op een gegeven moment vreemd begon te gedragen, en hoe dit van kwaad naar 
erger ging en ten slotte volledig uit de hand liep. Sakis was blijkbaar steeds een 
teruggetrokken, in zichzelf gekeerde man geweest, maar op een gegeven moment kreeg hij 
paranoïde gedachten. Hij hield plots de gordijnen dicht en begon zowel zijn vrouw als zijn 
kinderen te verdenken van allerlei zaken. Die gedachten dreven hem zover dat hij 
gewelddadig werd en zijn gezin bedreigde.  
 
Ik stelde Leonard toen voor contact te nemen met het SMES (Santé Mental Exclusion 
Sociale / Geestelijke gezondheidszorg), maar hij vertelde me dat hij zich al was gaan 
aanmelden bij het OCMW, maar wandelen werd gestuurd, idem bij de griffie van de 
vredesrechtbank. Ook de politie kon niets doen zolang Sakis geen strafbare feiten had 
gepleegd. Verschrikkelijke boodschappen voor een jonge gast die eigenlijk gewoon wil dat 
zijn vader verzorgd wordt.  
 
Begin 2013 namen we opnieuw contact met het OCMW om een referentieadres en 
medische kaart aan te vragen. Eind maart werden deze vragen goedgekeurd. Sakis zelf 
leek op dat moment geen besef noch interesse te hebben in zijn situatie. Het initiatief om 
naar het OCMW te stappen kwam van Leonard. Het was ook Leonard die zijn post ging 
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ophalen en contact onderhield met de sociaal assistente, zodat het dossier niet afgesloten 
werd.  
 
Samen met Leonard hebben we toen besloten een bewindvoerder aan te stellen. Maar 
daarvoor bleek een medisch verslag nodig. Een dokter moest Sakis dus kunnen 
onderzoeken en een diagnose stellen. Meestal gebeurt dat in een dokterskabinet. Niet zo 
met Sakis. Het leek onmogelijk om met hem een demarche te doen richting een huisarts.  
 
Ondertussen ging de tijd voorbij. Het contact met Sakis bleef oppervlakkig. Met Leonard 
verliep het ook steeds moeilijker. De voorbije gebeurtenissen hadden hun tol geëist en 
Leonard was emotioneel echt op. Tijdens lunchpauzes en ’s avonds, soms heel laat, zocht 
hij zijn vader op en surveilleerde hem vanop afstand. Sakis leek hem ofwel niet te 
herkennen of weigerde alle contact. Dit vrat aan Leonard. Af en toe had hij nog contact met 
een psychiater van SMES.  
 
Op een dag werd ik gecontacteerd door de ex-vrouw van Sakis, moeder van Leonard en 
zijn zus. Ze kon de hele situatie meer aanzien, vooral omdat haar kinderen er zo onder 
leden en wou Sakis laten colloqueren. Ze zag geen andere oplossing meer. Ze had zelf 
heel slechte ervaring met hulpverlening en benoemde dat als een van de belangrijkste 
redenen om afstand te houden van haar ex-man en er zich niet mee te kunnen bemoeien. 
We konden haar uiteindelijk overtuigen nog geen stappen te zetten in die richting maar 
mogelijke bewindvoering af te wachten. Uiteindelijk bevond Sakis zich ook niet in een 
toestand dat men kon omschrijven als direct gevaarlijk. Ze gaf ons tijd tot na de winter.  
 
En dan, plots, verdween Sakis. Ik vond hem nergens meer terug op de gekende plaatsen.  
 
Tot op een dag dat hij terug op zijn bank zat. Ik sprak hem aan en hij vertelde dat hij tot de 
vorige nacht in de nachtopvang had mogen blijven slapen, maar dat zijn plek niet was 
verlengd. Hij leek daarin te berusten en nam verder geen enkel initiatief nemen om zijn 
situatie te wijzigen. Toch komt hij op het einde van de winter 2012, wanneer de 
winteropvang sluit, terecht in “Les Petits Riens”, een onthaalhuis. Vanaf dan veranderde zijn 
levensloop drastisch.  
 
Zijn verblijf in het onthaaltehuis verliep bijzonder goed. Hij sliep in een slaapzaal met 
anderen, deed de taken die hem werden toebedeeld, werkte in de kringloopwinkel. Hij was 
er verantwoordelijk voor de rayons met schoenen. Hij hield zich van ’s morgens tot ’s 
avonds bezig met schoenen terug recht in de rekken te zetten. Heel repetitief werk, maar 
het leek hem wel te liggen. Ik bezocht hem op die momenten 1 keer per maand. Om de 3 
maanden bracht ik zijn behandelende psychiater mee. Sakis zelf ondernam verder niets 
meer. Waar hij was, was hij goed. Het zakgeld dat hij had, was voldoende. Het slapen in 
een slaapzaal was ok voor hem. Hij functioneerde goed in die omgeving. Toch, wanneer je 
met hem sprak, bleek al snel dat zijn gedachten steeds verwarder werden. Hij kreeg vaak 
waanvoorstellingen, en dan ging zijn fantasie met hem aan de loop. Gesprekken gingen 
zelden over het concrete hier en nu. 
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In diezelfde periode verloor ik het contact met Leonard. Hij had enkele keren contact 
opgenomen met het onthaalhuis, maar werd altijd weggestuurd vanwege het 
beroepsgeheim. Ik raadde hem aan hulp te zoeken bij Similes, maar hij vond daar geen 
aansluiting. 
 
Eind 2013 begonnen de moeilijkheden opnieuw. De andere bewoners van het onthaalhuis 
hadden het moeilijk met Sakis’ vreemde gedrag. Hij praatte in zichzelf en gedroeg zich vaak 
heel geagiteerd. Uiteindelijk werd beslist hem over te plaatsen naar een ander 
laagdrempelig onthaalhuis. Ondertussen waren we weer een jaar verder.  
 
Sakis vond opnieuw zijn plek in het nieuwe huis. Er werd contact gelegd met zijn psychiater 
die medicatie voorstelde. Sakis ging voor het eerst akkoord hiermee en opnieuw merkten 
we een grondige verandering. Hij zag vanaf dan ook regelmatig een huisarts. In het 
onthaaltehuis had hij zich een vaste structuur eigen gemaakt. Hij stond op, ontbeet, las de 
krant (hij las graag, zeker sinds hij opnieuw een leesbril had), deed een wandeling en ging 
rusten. In de namiddag herhaalde die routine zich. Hij nam zelf geen enkel initiatief, maar 
als je hem voorstelde om samen iets te doen wees hij dat nooit af. Hij leek zowel de andere 
bewoners als het personeel te aanvaarden en leek er graag te wonen. Hij had een 
bijzondere aandacht voor hygiëne en voorkomen. Hij ging nooit naar de dokter zonder zich 
om te kleden, ging nooit buiten zonder gepast hemd, ging regelmatig naar de kapper om 
zijn haar en baard te laten bijknippen. Het klikte met het personeel dat bereid was met hem 
een weg af te leggen naar eventueel meer zelfstandigheid. 
 
Toch hield Sakis zijn familie nog steeds op afstand. Al waren die bezorgd om hem. Ze 
waren blij dat hij goed werd opgevangen in het onthaaltehuis, maar stelden zich, terecht, de 
vraag of er niet meer specifieke hulp mogelijk was. Samen met de psychiater hebben we dit 
verkend en met Sakis besproken. Hij zag het wel zitten om nog zelfstandig(er) te wonen. 
Hierop werd contact genomen met een dienst beschut wonen en woont hij sinds de zomer 
2017 zelfstandig in een beschut-wonen project. Vanuit dit project wordt nu opnieuw gewerkt 
aan het contact met zijn familie. 
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Preventieve woonbegeleiding  
 

Situering 
Doel van dit aanbod is uithuiszetting en dakloosheid voorkomen.  
Aanpak: Bemoeizorg binnen driehoeksmodel: blijvende samenwerking met toeleidende 
dienst, die rol van ‘stok achter deur’ waar nodig opneemt. De begeleiding is aanklampend 
en omvat een actieplan op maat met focus op preventie van uithuiszetting. Samen met alle 
betrokkenen worden doelen en evaluatiemomenten vastgelegd. De beoogde termijn om die 
te bereiken is 6 tot 12 maanden. Daarna wordt nazorg aangeboden ifv duurzaamheid.  
 

Casus Helena  
Helena wordt bij ons aangemeld via de sociale huisvestingsmaatschappij. Omwille van 
herhaaldelijke klachten van andere bewoners over slechte hygiene, en omwille van een 
grote huurachterstal. Hoewel de SHM al meermaals op huisbezoek ging, de geuroverlast 
benoemde en een voorstel tot geleidelijke afbetaling deed, kwam geen verbetering. SHM 
overweegt een uithuiszetting, tenzij er op korte termijn resultaten geboekt kunnen worden.  
We maken diezelfde dag nog een afspraak om samen met de SHM op bezoek te gaan bij 
Helena. Het contact loopt erg moeilijk en pas na 4 pogingen en een vriendelijk maar 
aanklampend briefje onder de deur, gaat de deur uiteindelijk op een kier open, letterlijk en 
figuurlijk.  
De maatschappelijk werker legt heel concreet uit welke veranderingen hij van haar als 
huurder wenst, zodat ze de woonst zou kunnen behouden. Hij benoemt eveneens dat de 
situatie binnen 2 maanden terug geëvalueerd wordt en indien negatief, er ook opzeg van 
het huurcontract mogelijk is. Zelf probeer ik preventieve woonbegeleiding neutraal maar ook 
heel concreet uit te leggen: wat we kunnen bieden, waarmee kunnen we helpen. Als Helena 
begrijpt dat ons doel in de eerste plaats is om haar te helpen om haar woning te behouden, 
stemt ze toe dat ik een paar dagen later terugkom.  
Na dit korte gesprek, maak ik enkele dagen later veel uitgebreider kennis met Helena. En 
met haar 12 poezen. Hoewel ze duidelijk haar best heeft gedaan om voor mij een stoel en 
een stukje tafel vrij te maken, wordt vooral duidelijk hoe de poezen haar kleine 
appartementje inpalmen: haar meubels, haar keuken, haar badkamer én haar ene 
slaapkamer. De weinige kattenbakken zijn overvol, de katten doen hun behoeften overal in 
de woning. De badkamer lijkt onbenut, de lavabo ligt vol met assen. In de gang zijn 
vuilniszakken en zakjes opgestapeld, de meeste zijn opengescheurd door de katten. 
Helena zelf lijkt erg weinig zelfzorg te hebben, ze beantwoordt vlakjes mijn vragen over hoe 
ze zelf denkt over de klacht: ‘overdreven’. Toch geeft ze zelf ook aan dat ze niemand meer 
durft binnenlaten in haar huis, zelfs haar nicht niet die haar wel eens belt.  
Er moet dus iets gebeuren, en dat wil ik tijdens de komende gesprekken met haar plannen 
én opstarten. Helena is aanvankelijk kordaat: er gaat geen enkele poes weg! Ik benoem 
mijn twijfel of we de geurhinder zullen wegkrijgen en slaag erin om samen met Helena een 
eerste actieplan op te stellen met concrete stappen om huurachterstal én geuroverlast weg 
te werken. We spreken ook af dat als dit bij de evaluatie geen zichtbare resultaten geeft, er 
poezen zullen moeten verhuizen. Zowel Helena als de SHM kan zich in dit actieplan vinden.  
De volgende weken gaan we samen heel praktisch aan de slag. We stellen een poetsplan 
op voor het dagelijks onderhoud van de kattenbakken, Helena probeert dagelijks te 
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verluchten, als er genoeg geld is zal ze horren voor haar ramen laten maken, maar eerst 
moet ze sparen. Ik bezorg haar een nieuwe ophaalkalender en Helena koopt een rol 
vuilniszakken en een gesloten vuilnisbak. Ik zoek uit waar ze de volwassen poezen 
goedkoop kan steriliseren/castreren, maar ook hiervoor moet eerst gespaard.  
Tijdens een emotioneel gesprek waarin ik haar weinige zelfzorg spiegel, toont ze een foto 
van een knappe jongedame, zijzelf 40 jaar terug. De trots die ze hierbij voelt doet haar ook 
weer verlangen naar het contact dat ze vroeger had met haar nicht. Dit zet haar aan om de 
badkamer beetje bij beetje terug op te ruimen. Voortaan gaat de deur op slot voor de 
poezen.  
Ook op financieel vlak is er heel wat te regelen. Omdat ze vaker niet dan wel haar huur 
betaalt spreken we af die maandelijks te laten betalen via een domiciliering. Samen met 
haar doorlopen we haar facturen en administratie. Hierdoor krijgen we beter zicht op het 
totaalbeeld. We vragen voor haar een FOD-uitkering aan omdat ze daar recht op heeft. En 
we maken een afspraak bij het OCMW om haar schulden te bespreken. Ze vindt dat erg 
moeilijk. Maar na een voorbereidend telefoontje, en 2 mislukte pogingen om er te geraken, 
komt Helena uiteindelijk terecht op de wachtlijst schuldhulpverlening.  
Hoewel ze zuinig leeft, wordt steeds duidelijker dat de poezen een te grote hap uit haar 
krappe budget nemen. Ook de geurhinder blijft storend. De maatschappelijk werker van de 
SHM kan de inspanningen van Helena zien en appreciëren, maar benoemt ook de nog 
aanwezig geurhinder, die zorgt voor blijvende klachten van de buren. Helena reageert erg 
emotioneel. Ze geeft aan dat haar poezen vaak haar enige steun zijn, vooral sinds ze een 
gewapende overval heeft meegemaakt. Hoewel ze altijd al een beperkte kennissenkring 
had, leeft ze sinds die overval erg geisoleerd. We stellen haar voor psychologische 
ondersteuning te vragen, maar haar slechte ervaringen met het CGG maakt dat ze dit eerst 
afwijst. Na heel wat motiverende gesprekken, bellen we uiteindelijk samen naar het mobiel 
team. Door gesprekken aan huis te organiseren, hoop ik dat deze psychologische 
begeleiding duurzamer kan zijn. De wachttijd bedraagt minstens 6 maanden, wat heel lang 
is in deze context.  
Intussen blijven de poezen voor geurhinder zorgen. Na heel veel onderhandelen brengen 
we met de hulp van een dierenopvanghuis 7 kittens weg. De 4 oudste poezen die haar 
grootste steun en toeverlaat zijn blijven.  
Het blijft moeilijk voor Helena om zelfstandig voor het onderhoud van de woning in te staan, 
zeker op dagen dat ze te angstig is. Na heel veel praten, en wennen aan het idee dat ze 
naast mij nog iemand anders in haar huis binnen zou laten, overleg met de pas gestarte 
schuldhulpverlener, bellen we naar een dienst gezinszorg. Financieel geen gemakkelijke 
beslissing, ook al betaalt ze volgens haar inkomen. Maar wel een erg zinvolle beslissing, de 
gezinszorg komt langs op het ogenblik dat de vuilnis opgehaald wordt en ze doet mee de 
was. Na heel wat argwaan laat ze eindelijk ook die zorg toe zonder onze tussenkomst.  
Een nieuwe positieve evaluatie van de SHM maakt dat de dreiging uithuiszetting is 
afgewend. Sinds de 7 kittens weg zijn, zijn er geen klachten meer van de buren gekomen. 
Helena lijkt rust te vinden in budgetbeheer en de zekerheid dat haar huur en 
nutsvoorzieningen en haar schulden betaald worden.  
Na een 9tal maanden ronden we de begeleiding met Helena af. Die net zoals met de 
gezinszorg, SHM, het OCMW, weet ze dat ze onze hulp terug kan inroepen, als het slechter 
gaat. We hopen dat de voortgezette hulpverlening door het CGGZ/mobiel team haar angst 
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en wantrouwen nog zal kunnen afnemen zodat haar herstelde contact met de samenleving 
duurzaam blijft.  
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Ambulante Woonbegeleiding 
 

Situering 
de module wordt ingezet wanneer er gewerkt wordt aan het ondersteunen en begeleiden 
van het wonen, al dan niet gecombineerd met gezondheidszorg, waarbij de cliënt zelf huurt 
of eigenaar is, al dan niet bij het CAW. 
Er wordt een  integrale begeleiding opgestart waarin naast de voornaamste hulpvraag, het 
oplossen van de woonnood, samen met de cliënt wordt bekeken waaraan, op maat van de 
‘cliënt’, verder kan gewerkt worden. 
 
 

Casus Michiel 
Marcel is 64 jaar en woont alleen in een duplex-appartement van een sociale 
bouwmaatschappij. Hij groeide op in een gezin van 9 kinderen. Zijn vader, de kostwinner 
van het gezin, stierf op jonge leeftijd. Ondanks het feit dat Marcel in zijn jeugd veel armoede 
heeft gekend, geeft hij aan een goede, maar geen gemakkelijke, jeugd gekend te hebben. 
Zijn moeder en twee broers zijn intussen ook overleden. Er is nog één zus waar hij af en toe 
contact mee heeft. Marcel is op jonge leeftijd gehuwd en werd snel vader van een zoon en 
een dochter. Beide kinderen zijn intussen volwassen, maar hij heeft alle contact met hen 
verbroken omwille van financiële discussies. Marcel leeft alleen. Hij had na zijn eerste 
echtscheiding nog enkele relaties maar ook die braken af. Sindsdien kampt Marcel met 
alcoholmisbruik en zelfmoordgedachten, waarvoor hij 5 maanden in het ziekenhuis verbleef.  
Marcel was lange tijd internationaal vrachtwagenchauffeur. Op zijn 40ste werd zijn 
onderbeen geamputeerd, ten gevolge van een motorongeluk. Sindsdien is hij invalide. Zijn 
sociaal netwerk is beperkt tot telefonisch contact met zijn zus. De thuisverpleging komt 2 
keer per week langs om medicatie klaar te zetten en zijn rug en voeten te wassen.  
In december 2016 werd de thuiszorgcoach van het dienstencentrum betrokken op vraag 
van de thuisverpleging. Marcel stelde toen de vraag naar hulp bij zijn financiën en 
administratie. Zo werd hij doorverwezen naar het CAW.  
Door zijn fysieke beperking gingen we op huisbezoek voor het intakegesprek. De 
hulpvragen van Marcel situeerden zich op financieel en administratief vlak (overzicht 
hebben op in- en uitgaven, lopende kosten tijdig betalen, overzicht houden op 
administratie). Hij zocht ook naar een zinvolle dagbesteding om zijn sociaal isolement te 
doorbreken. We meldden hem aan voor financiële begeleiding.  
Bij aanvang van die begeleiding werd gauw duidelijk dat er heel wat meer aan de hand was 
dan louter de financieel-administratieve situatie en het sociaal isolement. Deze hulpvraag 
bleek wel een goede ingangspoort te zijn voor een integrale woonbegeleiding.  
Al had hij zelf de hulpvraag gesteld, toch stelde Marcel zich tegenover ons erg wantrouwig, 
achterdochtig en gesloten op. Stapsgewijs en schoorvoetend, via de financiële hulpvraag, 
kon er ook gepraat worden over zijn psychische moeilijkheden als gevolg van de 
eenzaamheid, relatiebreuken, eigen persoonlijkheid. Marcel was vaak verward, hij gedroeg 
zich achterdochtig en mensen meden hem omdat hij soms dreigend overkwam. Ook ten 
aanzien van de woonbegeleider gedroeg hij zich soms manipulatief en vertoonde ongepast 
(grensoverschrijdend) gedrag. Er was sociale verwaarlozing en normvervaging. Wekenlang 
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droeg Marcel dezelfde kleren, zijn woonst stond overvol en het lag er zeer bevuild bij. Zijn 
ongepaste gedrag bemoeilijkte de hulpverlening.  
Na verloop van tijd slaagden we er in om de netheid in huis bespreekbaar te stellen. Omdat 
hij graag meer bezoek bij hem thuis wou ontvangen, stemde hij toe om poetshulp van het 
dienstencentrum te aanvaarden. We namen ook contact op met de sociale dienst van de 
mutualiteit voor een aanvraag zorgverzekering, herziening van FOD sociale Zekerheid.  
Het bespreekbaar krijgen van de persoonlijke hygiëne verliep moeizamer. De doorbraak 
kwam er pas toen Marcel hulp durfde vragen om nieuwe kleren te gaan kopen. We maakten 
een afspraak, maar hij zegde die telkens weer af. Marcel vond het erg moeilijk om buiten te 
komen. Na 6 mislukte slaagden we erin om inkopen te doen, een succeservaring voor 
Marcel. Dit leidde opnieuw tot meer vertrouwen en konden we een brug leggen naar 
thuiszorg.  
Cruciaal in de contacten met de sociale dienst mutualiteit, poetshulp en thuiszorg was het 
mandaat en vertrouwen die we van hem kregen. Hierdoor verliep de communicatie vlotter 
en werden deze diensten door Marcel in de woning toegelaten.  
Maar doorheen de begeleidingscontacten werd duidelijk dat hij emotioneel soms moeilijke 
dagen kende. De eenzaamheid, het niet kunnen en willen naar buiten gaan, had tot 
resultaat dat hij de zin van het leven regelmatig in vraag stelde. We brachten hem in contact 
met een huisarts en een wooncoach. Een wooncoach is een vrijwilliger die op regelmatige 
basis langsgaat, praktische ondersteuning en een luisterend oor biedt. 
Die samenwerking bleek echter geen succes. De wooncoach haakte af omdat hij zich erg 
onveilig voelde bij Marcel en koos ervoor om niet langer langs te gaan. Ook de poets- en 
thuiszorg dreigden hierdoor te vertrekken. Hierop startten we een gezamenlijk overleg 
waarbij we op regelmatige tijdstippen alle partijen rond de tafel te brachten, de situatie 
evalueerden en afspraken maakten. Zo kon de hulp worden gecontinueerd. 
Het gedrag van Marcel werd bespreekbaar gesteld, en de nood om op een sociaal 
aanvaardbare wijze met anderen om te gaan. Langzaamaan verkreeg Marcel meer inzicht 
en erkende het belang om zijn gedrag aan te passen. Er werden contacten gelegd met het 
60+team van het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg. Opnieuw een poging om het 
sociaal isolement van Marcel een beetje te verminderen. 
Deze begeleiding loopt nog verder en vergt tijd.  
Via zijn financiële hulpvraag kregen we, heel traag en stapsgewijs, mandaat en vertrouwen 
om met verschillende probleemaspecten in gesprek en aan te slag te gaan. Via een ingang 
van praktische hulp kon gewerkt worden aan de dieperliggende problemen, waardoor de 
zelfzorg en het welzijn van Marcel verbeterde. Hij maakte opnieuw verbinding met zichzelf, 
zijn nabije netwerk en de bredere samenleving. Steeds opnieuw probeerden we het sociaal 
isolement te ontsluiten door de brug te leggen naar andere diensten. Daarbij bleven we 
altijd schouder aan schouder met Marcel het contact aangaan met nieuwe hulp- en 
dienstverleners om het vertrouwen die wij reeds gewonnen hadden door te kunnen geven, 
om te vermijden dat de opgestarte hulp- en zorg afhaakte op het gedrag van Marcel. Hierbij 
blijven afstemming en afspraken tussen de verschillende diensten en Marcel noodzakelijk. 
De woonbegeleider neemt dan ook met regelmaat initiatief tot cliëntoverleg. 


