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Noodopvang
Folder voor OCMW’s

versterkt welzijn

Administratie

Vragen? 
Adres
Thuislozencentrum Sonar
Salvatorstraat 12
3500 Hasselt 

Bereikbaarheid 
Telefoon:  011 28 38 73 
Opnames:   24/7
Vanuit station Hasselt: bus richting Salvatorziekenhuis

Tijdens het eerste telefonisch contact bespreekt het CAW de 
borgstelling met het OCMW. Het gaat om een 
bedrag van 7,46 euro per nacht. 

Als de cliënt geen domicilieadres heeft, vult het CAW een zo volledig 
mogelijk verwijssattest in. 

Het CAW stuurt het verwijsattest samen met de borgstelling op na 
telefonisch contact met het bevoegde OCMW.  



Hoe verloopt de noodopvang?  

Wat biedt het CAW?

Wat verwacht het CAW van het 
OCMW? 

Wie kan het OCMW aanmelden? 

Wat vraagt het OCMW aan de 
cliënt bij aanmelding? 

Wie neemt het CAW op?  

Noodopvang biedt een oplossing voor dak- of thuislozen in crisis 
die binnen het brede reguliere welzijns- en zorgaanbod aan 
residentiële opvang niet meteen een oplossing vinden.

In de volgende situaties kan een cliënt beroep doen op Noodopvang: 
• de situatie is onduidelijk. Er is een bed nodig voor de nacht. 
• de vraag naar opvang is nog onduidelijk. 
• er is een vraag naar Directe Opvang, maar deze is volzet of een 

opname is tijdelijk niet mogelijk. 
• de cliënt heeft nood aan een nacht goed slapen om daarna terug 

aan de slag te gaan. 

• naam, geboortedatum en geslacht. 
• domicilieadres.
• gezinstype.
• bestaanszekerheid: inkomen.
• verblijfsstatuut.
• betrokken hulpverleners; aanspreekpunt bij terugkoppeling.
• situatie: hoe zit de cliënt er in het hier en nu bij? 

Een opname hangt af van 3 pijlers: 
• subsidiariteit
• aanspreekbaarheid/stabiliteit
• veiligheid

Als partner-OCMW in de Noodopvang garandeert het CAW 1 nacht of 
weekend opvang.

De eerstvolgende werkdag neemt het CAW, in overleg met de cliënt, 
telefonisch contact op met het bevoegde OCMW. Het OCMW probeert 
een vervolgaanbod te organiseren.

Op vraag van het OCMW kan de Noodopvang worden verlengd tot max. 
7 nachten. 

Cliënten krijgen tijdens de Nachtopvang bed, bad (mogelijkheid tot 
douchen) en brood (ontbijt). 

De opvang is voorzien tussen 20.30 u. en 8.30 u..

Tijdens het verblijf in de Noodopvang ziet de Noodopvangbegeleider 
de cliënt dagelijks. Het CAW koppelt hierover dagelijks telefonisch terug 
met de betrokken maatschappelijk assistent. 

We ondersteunen het OCMW vanuit onze expertise in dakloosheid om 
een gepast vervolgtraject te organiseren.

Het CAW verwacht van het OCMW betrokkenheid, De cliënt komt 
regelmatig op afspraak bij het OCMW. Er wordt gezocht naar de minst 
ingrijpende oplossing voor de cliënt. 


