


Het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie organiseerde samen met 

FEANTSA (de Europese Federatie van nationale organisaties die met daklozen 

werken) en de Europese Commissie in 2010 een Europese consensusconferentie 

over thuisloosheid. Het doel was om met alle relevante stakeholders te komen 

tot een Europese consensus over een aantal hoofdvragen rond thuisloosheid. De 

consensus moest dan als basis dienen om de rol van de EU te versterken bij het 

tegengaan van thuisloosheid. Naar aanleiding van de consensusconferentie 

werkte de jury onder het deskundige voorzitterschap van prof. Frank 

Vandenbroucke een consensus uit rond de zes door de stakeholders 

geselecteerde vragen:  

  

1. Wat is thuisloosheid? Hoe kan thuisloosheid gedefinieerd worden? 

2. Is het uitbannen/oplossen van thuisloosheid een haalbare doelstelling? 

3. Kan thuisloosheid het best/meest efficiënt bestreden en voorkomen worden 

door een aanpak waarin toegang tot huisvesting centraal staat? 

4. Hoe kan ervoor gezorgd worden dat de participatie van thuislozen een zinvolle 

bijdrage kan leveren bij het ontwikkelen van beleid rond thuisloosheid?  

5. In welke mate moeten opvanginstellingen voor thuislozen toegankelijk zijn 

voor mensen zonder papieren en andere mensen met een precaire wettelijke 

status?  

6. Wat zouden de belangrijkste ingrediënten van een Europese strategie rond 

thuisloosheid moeten zijn?  

  

We menen dat de in 2010 bereikte Europese consensus nog steeds zeer relevant 

is en de verschillende actoren op Europees niveau zou kunnen verenigen om de 

snelle groei van thuisloosheid in Europa een halt toe te roepen. We kunnen er 

echter niet aan voorbijgaan dat de wereld de afgelopen vijf jaren aanzienlijk is 

veranderd en dat de EU thans voor ongekende uitdagingen staat. Het is tijd om 

zich over de conclusies en aanbevelingen van de jury te buigen en te bespreken 

hoe deze Europese consensus als hefboom kan worden ingezet om in het huidige 

politieke EU-kader vorderingen te maken op het vlak van thuisloosheid.  

 

De Belgische Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie en 

FEANTSA hebben dan ook besloten om in het voorjaar van 2016 samen een 

Europese conferentie te organiseren teneinde de in 2010 bereikte consensus te 

toetsen aan de problemen waarmee Europa thans af te rekenen krijgt, zoals 

stijgende armoede, economische druk op de eurozone en andere landen, 

vluchtelingenstromen van buitenaf, enz.  

FEANTSA maakt daarvoor gebruik van haar jaarlijkse Europese 

beleidsconferentie, waaraan 300 professionals op het gebied van thuisloosheid 

uit heel Europa en zelfs daarbuiten deelnemen. Het gaat dan ook om een uniek 

Europees event, dat dit jaar te Brussel (België) zal plaatsvinden. Zoals altijd zullen 

er diverse innovatieve praktijken worden gepresenteerd om de oorzaken en 

symptomen van thuisloosheid aan te pakken. Er zullen politieke debatten over de 

huidige en toekomstige vraagstukken aangemoedigd worden. In een moeilijke 

politieke context, met de thuislozensector die almaar meer onder druk komt te 

staan, is het meer dan ooit zaak om te kunnen vertrouwen op Europa.  De 

Europese instellingen beschikken immers over de middelen en mogelijkheden die 

absoluut noodzakelijk zijn om duurzame oplossingen te ontwikkelen.  

Achtergrond en EU-context 

DOELSTELLINGEN 
 

1. Focussen op innovaties in 

Belgische steden waaronder 

de resultaten van het 

Housing First Belgium 

experiment 
 

2. Discussiëren over de 

Europese consensus en over 

hoe beleidsmatig voortgang 

dient te worden gemaakt op 

EU-niveau 
 

3. Goede praktijken uit heel 

Europa in de kijker zetten om 

innovatie te stimuleren met 

als doel oplossingen te vinden 

die thuisloosheid op een 

doeltreffende manier 

bestrijden 

 

4. Strategische discussies 

organiseren op verschillende 

thuisloosheidgerelateerde 

terreinen  (gezondheid, 

huisvesting, werkgelegenheid, 

migratie, jongeren, preventie, 

enz.) 

 

5. Specifieke projecten die 

thuisloosheid in Brussel 

bestrijden, ontdekken en 

bezoeken 
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Het programma in het kort  
#mygoalisahome  

Het gaat om een tweedaagse conferentie die in het kloppend hart van Europa te Brussel zal worden gehouden op donderdag 

9 juni en vrijdag 10 juni in het Egmontpaleis. Deze conferentie wordt georganiseerd in samenwerking met FEANTSA, de 

Belgische Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie,  Housing First Belgium en Steunpunt 

Algemeen Welzijnswerk.  

 
DONDERDAG 9 JUNI 2016   

 9.00-17.15 

Conferentie over Housing First in Europa – Meest 

recente beleidsontwikkelingen en 

praktijkvoorbeelden 

Deze conferentie wordt georganiseerd door de 

Belgische Programmatorische Federale 

Overheidsdienst 

Maatschappelijke Integratie , Housing First Belgium en 

FEANTSA . Ze heeft tot doel om vernieuwende 

praktijken op het vlak van Housing First te delen en 

ambitieuze aanbevelingen te doen voor een housing-

led beleid. Verder zullen de resultaten van het sociale 

experiment Housing First Belgium worden 

gepresenteerd en wordt de handleiding over Housing 

First in Europa gelanceerd (project van de Stavros 

Niarchos Foundation). Dit nationale event richt zich in 

de eerste plaats op Belgische professionals uit de 

sector, maar er is ook een beperkt aantal plaatsen 

beschikbaar voor Europese deelnemers. 

 

Het programma begint met een ochtendzitting met 

politieke gedachtewisselingen rond Housing First in 

België, in Europa en daarbuiten, waaraan 

verschillende hoge ambtenaren zullen deelnemen. In 

de namiddag worden er tien workshops georganiseerd 

over verschillende aspecten van Housing First.  

  

14.00-19.00 

Networking hotspots  

Deze hotspots worden door FEANTSA georganiseerd als 

voorbereidende activiteit op haar Europese conferentie 

van 10 juni (zie hieronder). Het gaat om verschillende 

ruimtes waar mensen die rond dezelfde thema’s 

werken met elkaar over gemeenschappelijke 

aandachtspunten van gedachten kunnen wisselen. De 

hotspots werden in drie soorten onderverdeeld: 

bezoeken aan Brusselse diensten, vergaderingen van 

Europese netwerken, en Creatieve ruimtes. 

  

14.00-16.00 BEZOEKEN AAN BRUSSELSE DIENSTEN om 

het aanbod en de aanpak die in Brussel wordt 

gehanteerd in de realiteit te tonen en contacten met 

lokale actoren aan te knopen. Deze bezoeken vinden in 

verschillende wijken van de stad plaats.  

  

17.30-19.00 VERGADERINGEN VAN EUROPESE 

NETWERKEN die betrekking hebben op een specifieke 

dimensie van thuisloosheid. Deze vergaderingen vinden 

plaats in het Egmontpaleis. 

  

17.30-19.00 CREATIEVE RUIMTES Dit zijn informele 

bijeenkomsten waar over nieuwe thema’s van 

gedachten kan worden gewisseld, met de bedoeling om 

een nieuwe transnationale dynamiek op gang te 

brengen. Deze bijeenkomsten vinden plaats in het 

Egmontpaleis. 

20.00  Conferentie diner in het centrum van Brussel  

 
VRIJDAG 10 JUNI 2016 

EUROPESE CONFERENTIE VAN FEANTSA 2016 

9.00-17.30 

De Europese consensus als hefboom om thuisloosheid te beëindigen 

Dit is de belangrijkste beleidsconferentie, met de focus op het presenteren en bespreken van vernieuwende 

praktijken in Europa en daarbuiten. De eerste plenaire sessie zal gaan over de noodzaak om een Europese 

consensus rond thuisloosheid te behouden, gevolgd door twee sessies van workshops voor en na de lunch (tien 

in totaal) en een afsluitende plenaire sessie waaraan Europese stakeholders zullen deelnemen. 

N.B. Deze conferentie staat open voor zowel Europese als Belgische deelnemers. Er is plaats voor maximum 400 

mensen. 
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8.00-9.00                    Inschrijvingen 

9.00-9.30 Verwelkoming in aanwezigheid van Hare Majesteit, Koningin Mathilde  

 Julien Van Geertsom, voorzitter van de Belgische Programmatorische Federale 
Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie en voorzitter van de Conferentie.  

 Elke Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Belgische Federale Over-
heid  

9.30-11.00 Voorzitter: Julien Van Geertsom 

 Hoe heeft Canada Housing First opgeschaald? Cameron Keller, Nationaal directeur van 
het Canadese experiment at home/chez soi 2009-2013 

 Politiek perspectief in verschillende Europese landen 

Deelname van ministers uit Europese landen 

 Panelgesprek: Volker Busch-Geertsema, directeur van het Europese Observatorium 

voor Thuisloosheid, en Sam Tsemberis, Oprichter van Pathways to Housing, Verenigde 

11.00-11.20 Koffiepauze 

11.20-12.30 Evolutie van de praktijkvoorbeelden van Housing first in Europa 

Voorzitter: Mike Allen, voorzitter van FEANTSA  

 

 Recente resultaten  van het Belgische experiment 

Coralie Buxant, coördinatrice van Housing First Belgium 

 Lancering van de Gids voor Housing First in Europa  

Maria-Jose Aldanas, project officer, FEANTSA & Nicholas Pleace, Universiteit van 

York, Verenigd Koninkrijk 

 Panelgesprek : Cameron Keller, Nationaal directeur van het Canadese experiment at 
home/chez soi 2009-2013, en Michael Langwiesner, vice-voorzitter van Eurocities  

12.30-13.30 Lunch 

DONDERDAG 9 JUNI 2016  

Conferentie over Housing First in Europa  

Meest recente beleidsontwikkelingen en praktijkvoorbeelden 

 9.00-17.15  
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Workshop sessie I  
9 JUNI 2016  

13.30-15.00       1. Het paradigma met succes veranderen om een einde te maken aan thuisloosheid  

Voorzitter: Sam Tsemberis, Oprichter van Pathways to Housing, Verenigde Staten, Faculty De-

partment of Psychiatry, Columbia University Medical Center  

“Step foward”  - Wanneer een sociale dienst een Housing First programma ontwikkelt 

Laurence Bourguignon, Samu Social Brussel, België 

Van Hostel naar Housing First: Ervaringen van het Leger des Heils in Finland. 
Eero Untamala, ontwikkelingscoördinator, Y-Foundation, Finland  

2. Sociale inclusie: terug naar de samenleving of terug aan het werk? 

Voorzitter: Teresa Duarte, directrice van de Associação Para o Estudo e Integração Psicossocial 

(AIEPS) Portugal 

Hoe kan het model van individuele plaatsing en begeleiding worden toegepast op de doelgroep 

van Housing First? Silvano Gueli, Promarex, en Catherine Depasse, OCMW Charleroi & Housing 

First Belgium 

De impact van een geleidelijke terugkeer naar werk voor thuislozen. Catherine Paquemar, 
Premières Heures - Emmaüs Frankrijk  

3. Eigenaren: publieke en private partners 

Voorzitter: Roberto Bernad, Project Evaluation en Quality Director bij de RAIS Foundation, 

betrokken bij het Housing First-programma in Spanje 

De rol van de “Capteur Logement ” om toegang tot huisvesting en behoud van onderdak te 

verbeteren.  Arnaud Jacquinet, Relais Social Luik & Housing First Belgium 

Verschillende vormen van sociale huisvesting – voor- en nadelen. Maria Clemensen, directeur 

van het ACT-team en Housing First in Kopenhagen, Denemarken  

4. Hoe kan een multidisciplinaire begeleiding een doeltreffender antwoord bieden op de 

meervoudige en complexe behoeften van de doelgroep van Housing First? 

Voorzitter: Pascale Estecahandy, coördinatrice van het programma “Un Chez Soi d’abord”, 

Frankrijk 

De meerwaarde en specifieke uitdagingen van een begeleidend team dat bestaat uit meerdere 

instellingen van een lokaal netwerk. Renaud De Backer - Relais Social Namen & Housing First 

Belgium, België 

Ontwikkeling van vaardigheden in een Housing First team om het herstelproces te 
ondersteunen. Olivier Vilt en Bruno Torregrossa, coördinatoren – Un Chez soi d’abord, Rijsel/ 
Parijs, Frankrijk  

5.  Begeleiding volgens het Housing First model: inspraak voor de gebruiker, herstel en aan-

pak op basis van de eigen sterktes  

Voorzitter: Peter Brepoels, stafmedewerker Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, België 

Als Housing First team de gebruiker steunen bij zijn keuzes  

Kimberley Van Daele, OCMW Gent & Housing First Belgium, Sanne Coremans, CAW 

Antwerpen & Housing First Belgium 

Herstel en een aanpak op basis van sterktes 

Judith Wolf, hoogleraar Maatschappelijke Zorg en directeur van Impuls, het Nederlands 
Onderzoekscentrum Maatschappelijke Zorg van het Medisch Centrum van de Radboud 
Universiteit Nijmegen, Nederland  

15.00-15.30      Koffiepauze 
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Workshop sessie II  

 
15.30-17.00      6. Woningen vinden: innovatieve methodes om in woningen te voorzien voor Housing First  

Voorzitter: Juha Kaakinen, directeur van de Y-Foundation, Finland 

Sociale woningen bouwen met privé-investeerders. Emilie Meesen, Straatverplegers, Brussel 

& Housing First Belgium, en Véronique Foubert, Sociaal Verhuurkantoor Molenbeek, België 

Gecentreerd  wonen, uitdagingen en voordelen. Gilles Rod et Sam Schmitz, CNDS, Luxemburg  

7. Netwerken als hefboom om het hoofd te bieden aan de complexiteit van Housing First 

Voorzitter: Petter Dahle, vice-directeur van het netwerk Housing First, Noorwegen   

De meerwaarde van netwerken op beleids– en casusniveau. Karolien Schepens , CAW Limburg 

& Housing First Belgium  

Een netwerk uitbouwen rond Housing First: een aanpak vanuit de gemeenschap. 

Caterina Cortese, Social Policy en Research Officer, fioPSD, Italië 

 

8. Behoud van onderdak en herstel bevorderen voor huurders die lijden aan verslavingen 

Voorzitter: Tino Ruyters, Free Clinic, België 

Housing First en beperking van de risico’s: tools en waarden. 

Muriel Allart, coördinatrice van het Housing First project bij SMES-B/Housing First Belgium  

Lessen die geleerd werden in het Turning Point Scotland Housing First Programme. 
Patrick McKay, Turning Point Scotland, Verenigd Koninkrijk  

9. Beschikbare tools voor medewerkers en beleidsmakers  

Voorzitter: Pascale Taminiaux, projectverantwoordelijke, Koning Boudewijnstichting, België 

Hoe begin je als organisatie of begeleidingsteam aan Housing First?  

Evaluatieteam van Housing First Belgium, België 

Gids voor Housing First in Europa  

Maria Jose Aldanas, project officer, FEANTSA  

10. Vraag het aan de echte experts: de meerwaarde van ervaringsdeskundigen in teams en 

bij de uitwerking van een vernieuwend beleid  

Voorzitter: Christine Mahy, directeur van het Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté, 

België  

Ervaringsdeskundigen op het vlak van armoede en hun meerwaarde bij de uitvoering van een 

vernieuwend overheidsbeleid.  Olivier Van Goethem & Janetta Danyiova, Federale 

Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, België 

De rol van peers in een Housing First dienst. Rebecca Sloan, Senior worker, Housing First 
Project Changing Lives, Verenigd Koninkrijk  
 

17.00-17.15    Conclusies van Julien Van Geertsom  en Xavier Prats Monné, Directeur General, DG SANTE, 
Europese commissie 

9  JUNI 2016  
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Transit: Laagdrempelige noodopvang die 7 
dagen op 7 24/24u geopend is voor thuisloze 
druggebruikers. Tansit verleent diensten 
zoals het omwisselen van naalden,  
straathoekwerk, begeleid wonen en ze 
werken ook met ex-gedetineerden.  

FAMI-HOME: Dienst voor psychosociale, 
administratieve en budgettaire thuisbegeleiding, 
met een inclusieproject rond collectieve 
woonvormen voor thuislozen.  

Un Logement pour Tous: Korte inleiding op de sector van de 

Sociale Verhuurkantoren in Brussel (vinden van sociale 

woningen in de privé-verhuursector), gevolgd door een 

presentatie over diverse soorten woningen die door de 

organisatie worden aangeboden (klassieke woningen, 

doorgangswoningen en solidair wonen).  

CAW Brussels PUERTO/Maison de la Paix: 
Dienst voor thuisbegeleiding voor meerderjarigen in 

moeilijkheden (psychosociale, budgettaire en/of 

administratieve begeleiding). Een groot deel van ons 

publiek heeft van de straat rechtstreeks toegang tot 

een woning. Zij hebben een project van “Zorgwonen” 

opgezet voor voormalige thuislozen die symptomen 

van vroegtijdige veroudering vertonen. 

Diogènes: Straathoekwerk ten dienste van 
thuislozen: ontmoetingen, ondersteuning en 
begeleiding van mensen zolang ze thuisloos 
zijn.  

123 Woningen: Tijdelijke bezetting van 
gebouwen in Brussel om ze om te vormen 
tot woningen. Tijdens dit bezoek maakt u 
kennis met een van de gebouwen die door 
de betrokken organisatie worden gebruikt 
en ziet u hoe huurders met uiteenlopende 
achtergrond (studenten, kunstenaars, 
voormalige thuislozen, migranten zonder 
papieren) een eigen gemeenschap en een 
alternatief voor traditionele huisvesting 

DoucheFLUX: Rondleidingen door Brussel die 
worden geleid door gidsen die voorheen zelf 
thuisloos waren (Christophe en Martial), wat 
een ander beeld werpt op de stad.  

Networking Hotspots 14.00-19.00 
Deze hotspots worden door FEANTSA georganiseerd als voorbereidende activiteit op haar Europese conferentie van 10 juni (zie 

hieronder). Het gaat om verschillende ruimtes waar mensen die rond dezelfde thema’s werken met elkaar over 
gemeenschappelijke aandachtspunten van gedachten kunnen wisselen. De hotspots werden in drie soorten onderverdeeld: 

bezoeken aan Brusselse diensten, vergaderingen van Europese netwerken, en Creatieve ruimtes.  

Hoe er geraken? 

FEANTSA zal richtlijnen aan alle 

deelnemers geven. 

9 JUNI 2016  

1. BEZOEKEN AAN DIENSTEN IN BRUSSEL  

14.00-16.00 

SAMU SOCIAL Organisatie die bekend staat om haar gratis noodhulp 
(onderdak, zorg, eerste gezondheidszorg, psychosociale hulp) voor 
thuislozen en elke nacht tot duizend bedden ter beschikking stelt in 
Brussel. Recentelijk heeft deze organisatie een Housing First programma 
opgezet om huisvesting en ondersteuning te bieden aan jongeren (18-25 
jaar) met verslavingsproblemen en/of psychologische stoornissen – 
tijdens het bezoek zal de focus op dit HF-programma worden gelegd. 
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HOPE, het netwerk van thuislozen in Europa. Deze 
bijeenkomst is bedoeld voor ervaringsdeskundigen met 
een verleden als thuislozen. Ze zullen worden ontvangen 
door Brusselse participatie-experts van La Strada.  

EUROPESE NETWERKEN 

Informeel Forum van ministeries, georganiseerd door 
de Programmatorische Federale Overheidsdienst 
Maatschappelijke Integratie. Deze bijeenkomst brengt 
nationale en regionale autoriteiten die bevoegd zijn 
voor thuisloosheid bij elkaar. Ze komen elk jaar bijeen 
om de impact van de ontwikkelingen van de EU op hun 
werk te evalueren.  

Europees netwerk van mobiele burgers en thuislozen. 
Bijeenkomst georganiseerd door FEANTSA rond het 
thema vrij verkeer in de EU (recente ontwikkelingen, 
jurisprudentie en nieuwe uitdagingen).  

Europees netwerk van gezondheidswerkers voor 
thuislozen.  Bijeenkomst georganiseerd door 
‘Straatverplegers’, een organisatie die 
hulpbegeleiding verleent en zorgt voor huisvesting 
(voornamelijk via Housing First) voor thuislozen in 
Brussel. Deze sessie gaat in op het belang van 
continuïteit bij de zorg voor thuislozen en wil een 
uitwisseling van kennis stimuleren tussen de 
stakeholders, gezondheidswerkers en andere 
professionals. Deze hotspot is gericht op 
hulpverleners die werken met mensen die thuisloos 
zijn of recent onderdak hebben gevonden .  

FEANTSA Youth, een netwerk van personen die 
samenwerken met jonge daklozen en jongeren die met 
thuisloosheid worden bedreigd. De focus van de 
vergadering zal worden gelegd op de lancering van een 
gids over mensenrechten en het recht op huisvesting 
voor jongeren, een Canadees preventie- en 
samenwerkingsmodel om thuisloosheid bij jongeren te 
beëindigen, de rol van het recht op nazorg voor 
jongeren die uit een zorgstelsel komen, en de 
uitwerking van acties ter bescherming van jongeren.  

 Wat zijn de Europese netwerken?   

Het zijn bestaande netwerken die ge-

lanceerd werden met de ondersteuning 

van FEANTSA, en behandelen specifieke 

aspecten van thuisloosheid.  

Waar komen zij bijeen? 

In het Egmontpaleis  

HABITACT – Europees Forum voor uitwisseling van 

lokale strategieën ter bestrijding van thuisloosheid, 

georganiseerd door La Strada, een semi-

overheidsorgaan dat logistieke steun verleent aan 

organisaties die met thuislozen werken. Nadat eerst de 

beleidsmodellen van Brussel en Gent over 

thuisloosheid worden belicht, zal er van gedachten 

worden gewisseld tussen lokale beleidsmakers uit 

verschillende EU-landen.  

9 JUIN 2016  

2. EUROPESE NETWERKEN / CREATIEVE RUIMTEN 

17.30-19.00  

7 



Communicatie en  thuisloosheid. Hoe communiceren 
over thuisloosheid in 2016? Hoe kunnen bestaande 
technieken en technologieën worden ingezet om 
thuislozen niet enkel te helpen maar om ook het publiek 
en de beleidsmakers te mobiliseren? Op deze bijeenkomst 
zullen enkele recente voorbeelden worden gepresenteerd 
die de voorbije 12 maanden een belangrijke impact in 
Europa hebben gehad. De deelnemers zullen hun eigen 
ervaringen en ideeën kunnen uitwisselen.  

Vrouwen en thuisloosheid, presentatie van de resultaten 

van het Europese DAPHNE-project over dakloze vrouwen 

in Europa, thuisloosheid en slachtoffers van huiselijk 

geweld, door hoogleraar Kate Moss (Universiteit van 

Wolverhampton, Verenigd Koninkrijk). Na de presentatie 

is er ruimte voor discussie over de verschillende 

uitdagingen en oplossingen om thuisloosheid bij vrouwen 

te bestrijden, waarbij de nadruk zal liggen op de 

problematiek van geweldpleging tegen thuisloze 

vrouwen, een probleem dat zowel een oorzaak als een 

gevolg van hun thuisloosheid kan zijn en er zal  gekeken 

worden naar kansen voor meer Europese samenwerking.  

Toneelstuk door thuislozen 
Dit stuk, dat werd geschreven en zal worden opgevoerd door 
thuislozen, is een initiatief van de leden van Belgische 
organisaties die de mening van thuislozen vertolken: DAK en 
het Gemeenschappelijk Daklozenfront. 

Ecologisch duurzame oplossingen voor thuislozen, 
presentatie van het Archi-human concept ontwikkeld door 
de Belgische architect Luc Schuiten. Dit concept heeft een 
tweeledig doel: individuele woningen bouwen voor 
thuislozen en onderontwikkelde/onderbenutte wijken 
nieuw leven inblazen. Deze presentatie dient als 
uitgangspunt voor een creatieve gedachtewisseling op 
Europees niveau over dit thema.  

Thuisloos, niet adresloos 

Belgische straathoekwerkers willen discussiëren over 

het belang om thuislozen een postadres toe te kennen. 

In België kunnen thuislozen een postbus of 

“referentieadres” krijgen waar de post kan worden 

bezorgd en die de betrokkene een vast adres bezorgt 

dat recht geeft op uitkeringen, enz. Bestaat dit systeem 

al in andere Europese landen en biedt het ook echt de 

voordelen die het verondersteld wordt te bieden? 

CREATIEVE RUIMTEN  

Train in Stations: nieuw project dat mensen die in 

stations werken een opleiding rond thuisloosheid wil 

geven. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door 

Gare Européenne et Solidarité, het netwerk van 

spoorwegmaatschappijen dat initiatieven organiseert 

om de sociale verantwoordelijkheid van de 

maatschappijen te stimuleren op het vlak van 

thuisloosheid en armoede, en zal gaan over een 

nieuwe opleidingsmodule rond sociale problemen 

voor personeel werkzaam in de stations. ANSA – het 

Agence Nouvelle des Solidarités Actives (Frankrijk) en 

Europe Consulting Onlus (Italië), partners in het Train 

in Stations project, zullen het hebben over de evolutie 

van thuisloosheid in stations en over hoe belangrijk 

het is om station personeel de nodige tools aan te 

reiken om met mensen die buiten de maatschappij 

staan en met organisaties die sociale diensten 

verlenen, om te gaan. 

 

Wat zijn Creatieve ruimten? 

Het gaat daarbij om informele vergade-

ringen om ideeën uit te wisselen over 

nieuwe thematieken, met als doel nieu-

we transnationale dynamieken tot stand 

te brengen.  

Waar vinden zij plaats? 

In het Egmontpaleis  

9 JUNI 2016  
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8.00-9.00           Inschrijvingen 

Plenaire sessie I  

9.00       Verwelkoming 

 Europees commissaris voor Werk, Sociale Zaken, Vaardigheden en  
Arbeidsmobiliteit Marianne Thyssen (onder voorbehoud) 

 Julien Van Geertsom, voorzitter van de Programmatorische Federale 
Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie 

 Danny Lescrauwaet, FEANTSA België 

 Mike Allen, voorzitter van FEANTSA 
 

9.30   Keynote speech  – Follow-up van de in 2010 bereikte Europese consensus  
Beschouwingen op de in 2010 bereikte Europese consensus over thuisloosheid, op de 

evolutie van de Europese sociale agenda sinds deze consensus, en vragen aan een panel 

van experts. 

Keynote spreker: Frank Vandenbroucke, voorzitter van de Jury van de Europese 
Consensusconferentie van 2010 en voormalig Belgisch minister van Sociale Zaken  

10.00 – 11.00     Panelgesprek over de consensus 

  

 Robert Aldridge, directeur, Homeless Action Scotland, Verenigd Koninkrijk 

 Boróka Fehér, onderzoeker, BMSKI, Hongarije 

 Peter Fredriksson, speciaal adviseur, Ministerie van Milieu, Finland 

 Emmanuelle Grange, Head of Unit, Europese Commissie  

 Eoin O’Sullivan, coördinator van het Europese Observatorium voor Thuisloosheid en 

uitgever van de European Journal of Homelessness 

Moderator : Mike Allen, voorzitter van FEANTSA 

  

De moderator zal de zes vragen die in 2010 werden gesteld opnieuw aan de orde stellen 

en de leden van het panel vragen om ze in het licht van de recente ontwikkelingen 

opnieuw te bekijken. 

1. Wat is thuisloosheid? Hoe kan thuisloosheid gedefinieerd worden? 

2. Is het uitbannen/oplossen van thuisloosheid een haalbare doelstelling? 

3. Kan thuisloosheid het best/meest efficiënt bestreden en voorkomen worden door een 

aanpak waarin toegang tot huisvesting centraal staat? 

4. Hoe kan ervoor gezorgd worden dat de participatie van thuislozen een zinvolle 

bijdrage kan leveren bij het ontwikkelen van beleid rond thuisloosheid?  

5. In welke mate moeten opvanginstellingen voor thuislozen toegankelijk zijn voor 

mensen zonder papieren en andere mensen met een precaire wettelijke status?  

6. Wat zouden de belangrijkste ingrediënten van een Europese strategie rond 
thuisloosheid moeten zijn?  

11.00 – 11.30           Koffiepauze 

VRIJDAG 10 JUNI 2016  

JAARLIJKSE BELEIDSCONFERENTIE VAN FEANTSA 
De Europese consensus als hefboom om thuisloosheid te beëindigen  

 
9.00-17.30  
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Workshop sessie I:  

       Inspirerende praktijken - Wat is er nieuw op het terrein?  

1. Thuisloosheid: verschillende gendergebonden invalshoeken, problemen en  

oplossingen 

Voorzitter: Christian Perl, beleidsadviseur bij BAWO, Oostenrijk 

  

Specifieke problemen van thuisloze vaders. Marleen Heylen, CAW De Kempen, België  

De essentiële rol van huisvesting in de strijd tegen huiselijk geweld. Gudrun Burnet, DAHA, 
Verenigd Koninkrijk  

11.30 – 13.30         

2. Vernieuwende oplossingen op het vlak van huisvesting voor thuislozen 

Voorzitter: André Gachet, adviseur, FAPIL, Frankrijk 

  

Kwaliteitsvolle woningen voor zeer kwetsbare personen: het Domus-project.  

Sara Waelbers, verantwoordelijk voor huisvestingsprogramma's, CAW Antwerpen, België 

Kunnen leegstaande woningen worden omgevormd tot echte oplossingen voor thuislozen?

Bronagh D'Arcy, Development Director, Túath Housing, Ierland 

3. Ervaringen met de participatieve methodologie van Shared Solutions in de praktijk.  

Belangrijke vraag voor de deelnemers: “Hoe kan coproductie doeltreffend zijn voor 

dienstverlening? “ 

Facilitatoren: 
Sanna Tivola, No Fixed Abode, Finland 
David Kidd, Glasgow Homelessness Network, Schotland  

4. Doeltreffende praktijken op het vlak van gezondheidszorg voor thuislozen - 

samenwerking tussen sectoren bevorderen  

Voorzitter: Dalma Fabian, policy officer bij FEANTSA 

  

Koppeling van gegevens: inzicht in de impact van thuisloosheid op de gezondheidszorg 

Neil Hamlet, National Health Service, Schotland, Verenigd Koninkrijk  

Geestelijke gezondheid en thuisloosheid: ondersteuning bieden aan medewerkers die op het 
terrein met thuislozen werken. Mahe Aja, psychologe, coördinatrice van het bijstandsteam 
geestelijke gezondheidszorg, SMES-België, België  

5. Werkt u mee aan het oprichten van een Europese beweging om een einde te maken aan 
dakloosheid? 
Voorzitter: David Ireland, directeur, Building and Social Housing Foundation (BSHF), Verenigd 
Koninkrijk 

Samen met FEANTSA werkt BSHF een Europese campagne uit om dak- en thuisloosheid onder 
de aandacht te brengen – een nieuwe beweging van Europese steden.  De volgende sprekers 
zullen vertellen over deze campagnes in de steden Barcelona, Valencia en Londen. 

Marta Olaria, opdrachthouder, Arrels Fundació, Spanje 
Luis Perea (directeur Strategische Ontwikkeling) en Begoña Pastor (directeur Middellandse-
Zeegebied), RAIS Stichting, Spanje 
Petra Salva, Director of Services, St. Mungos, Verenigd Koninkrijk  

13.30 –14.30      Lunch 

10  JUNI 2016  
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Workshop sessie II:  

Politieke debatten – hoe de consensus als hefboom benutten? 
6. Toegang tot geschikte huisvesting voor asielzoekers en de rol van de sector voor hulpverlening 

aan thuislozen 

Voorzitter: Mauro Striano, policy officer bij FEANTSA 

  

De hervorming van het asiel in Frankrijk en de veranderende rol van de sector voor hulpverlening aan 

thuislozen. Juliette Delaplace, beleidsmedewerker migratie, FNARS, Frankrijk 

De impact van de toestroom van asielzoekers op de sector voor hulpverlening aan thuislozen in 

Duitsland. Thomas Specht, directeur, BAG-Wohnungslosenhilfe, Duitsland 

14.30 –16.30        

7. Housing First/housing-led beleid: moet het paradigma veranderen? 

Voorzitter: Volker Busch-Geertsma, Europees Observatorium voor Thuisloosheid  

  

De rol van sociale experimenten om veranderingen in de sector voor hulpverlening aan thuislozen 

aan te moedigen: beschouwingen uit België. Coralie Buxant, coördinatrice, Housing First Belgium 

Werken aan een Europese consensus om de perceptie van de sector voor hulpverlening aan 
thuislozen te veranderen: belangrijke stappen voor de lancering van de onlinegids over Housing First 
in Europa. Maria-José Aldanas, project officer, FEANTSA  

8. Nationale strategie inzake thuisloosheid - sleutel tot succes of valkuil?  

Voorzitter: Stefano Galliani, fioPSD, Italië  

  

Evaluatie van de Deense strategie inzake thuisloosheid: gemengde resultaten. Lars Benjaminsen,  

onderzoeker, SFI, Denemarken 

Nederlandse strategie inzake thuisloosheid - de sleutelrol van lokale overheden. Rina Beers, 
beleidsmedewerker, Federatie Opvang, Nederland  

9. Wat is de kost van thuisloosheid—de voor- en nadelen van het argument ‘kosteneffectiviteit’ 

Voorzitter: Julia Wygnanska, onderzoeker, Polen 

  

Resultaten van een recent onderzoek naar de kost van thuisloosheid in België - reflectie over de 

gevolgen voor het openbare beleid. Danny Lescrauwaet, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, België 

Mensenrechten versus kosteneffectiviteit: waaraan moet het beleid voorrang geven in de strijd 
tegen thuisloosheid? Julien Damon, hoogleraar verbonden aan Sciences Po Parijs, Frankrijk  

10. Hoe kunnen we samenwerken om thuisloosheid bij jongeren te voorkomen en te beëindigen ?  

Voorzitters: Roswitha Harner en Pasi Ojala, lidden van het FEANTSA Youth Network  

  

Beleidsaanbevelingen om thuisloosheid bij kinderen en jongeren in Vlaanderen te bestrijden.  

Bruno Vanobbergen & Leen Ackaert, kinderrechtencommissaris, België 

Vers un chez-soi/A Way Home: innovatief en doeltreffend model om samenwerking te stimuleren en 

thuisloosheid bij jongeren in Canada te voorkomen en te beëindigen. 

Melanie Redman, Directrice, Vers un chez-soi/A Way Home, Canada 

Stephen Gaetz, hoogleraar en directeur van het Canadese Observatorium voor Thuisloosheid, York 
University, Toronto, Canada  

16.30–16.45      Koffiepauze 

10 JUNI 2016  
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16.45                 Beschouwingen van de Belgische Federale minister van Maatschappelijke Integratie, 

Willy Borsus  

Plenaire sessie II  

16.50 –17.30  Afsluitende plenaire sessie: Andere Europese stakeholders presenteren hun bijdrage 

aan de strijd tegen thuisloosheid. 

  

Sleutelvraag: Wat kunnen Europese stakeholders doen in de strijd tegen thuisloosheid? 

Wat zijn de samenwerkingsmogelijkheden? 

  

Moderator : Freek Spinnewijn, directeur van FEANTSA 

  

 Marc Calon, President, Housing Europe 

 Denis Haveaux, directeur, EU-bureau van het Rode Kruis 

 Joanna Maycock, secretaris-generaal, European Women’s Lobby  

 Nina Renshaw, secretaris-generaal, European Public Health Alliance (EPHA)  

10 JUNI 2016  

Praktische informatie 

Werktalen: de voornaamste werktalen van de conferentie zijn het Engels, het Frans en het Nederlands 
(ook tijdens de workshops). Voor de Networking hotspots op donderdag wordt in een informele  
vertolking voorzien tijdens de bezoeken aan de diensten en de belangrijkste werktaal voor de Europese 
netwerkvergaderingen en Creatieve ruimten is het Engels. 
 

Deadline voor inschrijvingen:  

23 mei 2016 
Schrijf u hier in. 
N.B. De conferentie op donderdag is gra-
tis. De conferentie op vrijdag is betalend 
(voor lunch,vertolking, publicaties enz.)  
Schrijf u snel in zodat u zeker bent dat u 
kunt deelnemen en een plaatsje hebt in 
de networking hotspots en workshops die 
u echt wilt volgen. 

 
Adres van de conferentie: de Conferentie 
vindt plaats in het Egmontpaleis, Kleine 
Zavel 8, 1000 Brussel 
 
Voor meer informatie kunt u terecht op 
de website van FEANTSA 
www.feantsa.org of kunt u contact met 
ons opnemen via:  
information@feantsa.org 
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