
Dak- en thuisloosheid bij jongvolwassenen 

Cijfers en geleefde ervaringen van jongeren



1. Profielkenmerken van de getelde dak- en thuisloze jongvolwassen

2. Ervaringen van dak- en thuisloze jongvolwassenen en hun 
begeleiders

3. Wat jongvolwassenen en hun begeleiders ons vertellen over obstakels
en noden

DOELSTELLINGEN 
VAN HET ONDERZOEK



1. Analyse van de gegevens van 1208 getelde dak- en thuisloze  
jongvolwassenen in Leuven, Gent, Limburg, Bravio, W13, Luik, Aarlen, 
Namen en Charleroi op één specifieke teldag in oktober 2020 en 
2021.

2. Dak- en thuisloosheid is een dynamisch proces : 

verhalen en trajecten (‘pathways’) achter de cijfers op basis van 36
getuigenissen.

3. Focusgroep gesprekken met 32 professionals 
werkzaam op verschillende locaties en uit een grote diversiteit van 
diensten.

METHODOLOGIE



1. Analyse van de 
gegevens van 
1208 dak- en 
thuisloze 
jongvolwassenen



Ethos Light categorie
Volwassenen 

26+
Aantal

Volwassenen 
26+
%

Jongvolwassenen
18 – 25 j
Aantal 

Jongvolwassenen
18 – 25 j

% 

1) In openbare ruimte 408 8,2 45 3,8

2) In noodopvang 319 6,4 36 3,0

3) In opvang voor thuislozen 1.014 20,3 250 20,9

4) In instelling 471 9,4 123 10,3

5) In niet conventionele ruimte (garage, tent,...) 803 16,1 114 9,5

6) Bij familie / vrienden 1.543 30,8 550 45,9

7) Dreigende uithuiszetting 339 6,8 67 5,6

Situatie 29/10 onbekend, dak/thuisloosheid 172 3,4 23 1,2

TOTAAL 5.069 100 1.208 100

WOONSITUATIE VAN DE GETELDE DAK- EN THUISLOZE JONGVOLWASSENEN
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PROFIELKENMERKEN VAN JONGVOLWASSENEN
opvallende verschillen in vergelijking met volwassen dak- en thuisloze personen



Nieuwkomers
30,4%

Belgen zonder 
hulpgeschiedenis

29,4%

Jeugdhulpverlaters
24,2%

Eerste indicatie van 

uiteenlopende trajecten

• Jeugdhulpverleden

• Recent migratieverleden

• Jongvolwassen met 

leefloon / zonder woning

Complexiteit van trajecten 

achter deze cijfers aan de 

hand van kwalitatief 

onderzoek

STATISTISCHE ANALYSES WIJZEN OP DRIE SUBPOPULATIES VAN JONGVOLWASSENEN



STATISTISCHE ANALYSES WIJZEN OP DRIE SUBPOPULATIES VAN JONGVOLWASSENEN

“ Jeugdhulpverlaters ”

N= 266 

24,2%

• Verblijven vaker in opvang of tijdelijk

verblijf en instellingen.

• Doen meer beroep op een leefloon en worden 

vaker dak- of thuisloos door

een conflict met familie of vrienden.

• Hebben opvallend meer gezondheidsproblemen.

“ Nieuwkomers ”

N = 367

30,4%

• Belangrijke groep met precair verblijfsstatuut

• Verblijven vaker in een niet-conventionele 

ruimte

• Worden dak- of thuisloos door immigratie en een 

ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woning.

• Ze hebben vaker geen inkomen en minder vaak 

een leefloon.

• Ze hebben vaker geen gezondheidsproblemen.

“ Belgen zonder hulpverleden ”

N = 323 

29,4%

• Verblijven vooral bij familie of vrienden.

• Zijn vaker aan het werk.

• Worden dak- of thuisloos door een conflict met 

familie of vrienden of het einde van hun 

huurovereenkomst.

• Hebben vaker geen gezondheidsproblemen.

“Deze jongeren dreigen van de radar te
verdwijnen. Vaak beschikken ze niet over
een verblijfsrecht waardoor ze weinig
beroep kunnen doen op hulpverlening. “
Begeleider

“Hun motivatie is niet dat ze ergens naartoe
willen, maar vooral dat ze ergens van weg
willen.” Begeleider

“Het zijn survivors, ze hebben hun thuissituatie
‘overleefd’ en verlaten hun ouderlijk huis op 18
jaar of worden buiten gezet.” Begeleider



2.Ervaringen van 
dak- en 
thuisloze 
jongvolwassen
en en hun 
begeleiders



WOELIGE EN TRAUMATISCHE TRAJECTEN GAAN DAK- EN THUISLOOSHEID VOORAF 



Onzekerheid, precariteit en instabiliteit als rode 

draad doorheen hun nog prille leven 

▪ Breuk met thuissituatie omwille van conflict, geweld, 

armoede,….

▪ Vroegtijdig schoolverlaten door negatieve ervaringen 

op school, door conflict thuis,…

▪ Moeilijke toegang tot woonmarkt door gebrek aan 

betaalbare en kwaliteitsvolle woningen

▪ Opgroeien in / terechtkomen in armoede

▪ Beperkt en/of broos informeel netwerk

▪ Netwerk OOK beschermende factor 

▪ Negatieve ervaringen met jeugdhulp

DAK- EN THUISLOOSHEID IS EEN DYNAMISCH PROCES 

“Drugs, geweld, er was thuis niks anders.
Ruzie en zo. We kenden dat niet, warm
thuiskomen.” Pieter

“De jongeren die we nu bereiken hebben een grote
draagkracht/draaglast. Ze moeten alles zelf doen, alles
zelf beslissen. Ze hebben niemand om eens te bevragen,
om hulp te vragen. Zo nemen ze soms beslissingen
waarmee ze nog meer in de problemen komen.”
Outreacher

Ik bleef bij vrienden slapen, tot die vrienden
ook geen vrienden meer waren." Sven

"Ik leefde in een tijd van angst, ik was banger bij mijn
familie dan op straat, zij waren mijn angst.” Yousra



2.Wat 
jongvolwassen
en hun 
begeleiders ons 
vertellen over 

obstakels en

noden



Ervaring met en beleving van het hulpaanbod

Helpend 

▪ Onderdak 

▪ Praktische hulp

▪ Een betrokken begeleider

▪ Vertrouwelijkheid en vertrouwensfiguur

Drempels

▪ Weinig vertrouwd met het huidige 

hulpaanbod

▪ Onduidelijke communicatie 

▪ Regels en verwachtingen vanuit 

hulpverlening

▪ Gefragmenteerd, onoverzichtelijk 

hulpaanbod

▪ Nachtopvang te gevaarlijk



▪ Verhalen brengen structurele en multidimensionele

uitsluiting van jongvolwassenen in beeld

▪ Verhalen tonen kwetsbaarheid én veerkracht van deze 

jongvolwassenen

▪ Netwerk is broos én beschermende factor

▪ Tijdelijk bij vrienden en familie verblijven maar geen 

woonzekerheid of woonstabiliteit

▪ Dakloosheid jongvolwassenen contextualiseren in 

moeilijke jeugd van armoede, verlieservaringen

▪ Wel een leefloon, maar geen woonplek wijst op 

ontoegankelijke woonmarkt

▪ Drempels in het hulpaanbod bemoeilijken structurele 

oplossingen 

Conclusies die we kunnen trekken op basis van de getuigenissen 

“Ik ga het zo zeggen: een appartement dat juist aan de
norm komt, 2 slaapkamers, is gemakkelijk 6-700
euro. En begin maar een keer te gaan werken, rond
1800 in een maand, en dat is al heel veel. Mensen die
nu property hebben, zien dat. Het is best voor de
beste uit de hoop te pikken, [...] Gelijk iemand die aan
het OCMW is, vergeet maar dat je een huis gaat
krijgen. Of als je een interim doet, vergeet maar dat
je een huis gaat krijgen." Jasper

“Over tien jaar zou ik graag tuinman zijn. Ik hoop dat ik
oké ben. Alles wat ik nu wil is normaal zijn. Om niet
meer bang te zijn. [...] Dat is het beeld dat ik van
mezelf heb in ieder geval. Ik wil graag op mijn gemak
zijn in mijn huis. Misschien met een vriendin, ik zou
geen nee zeggen." Kevin



▪ Preventief gezins- en schoolbeleid ter voorkoming 

van dak- en thuisloosheid

▪ Zorg voor ‘transitie-aanpak’ om kloof tussen 

jeugdhulp en volwassenenhulp te overbruggen

▪ Aanpak op maat van jongvolwassenheid : 

experimenteerruimte én bescherming

▪ Nood aan tijdelijke en structurele woonzorg-

initiatieven  :  woongerichte oplossingen zorgden 

voor stabiliteit en mentale ruimte

▪ Maak tijd en ruimte voor professionals om op het 

tempo van de jongvolwassene te kunnen werken 

Wat is volgens jongeren en hulpverleners nodig om dak- en thuisloosheid te voorkomen
en aan te pakken   

“Tijd hebben en maken, en op het tempo van de jongeren
aan de slag gaan is zo belangrijk; hulpverleners willen
met de trein vooruit en jongeren missen die trein,
maar krijgen nog een wafel in hun gezicht nadien’;
‘jongeren zeggen dat ze altijd overal zo snel mogelijk
buiten moeten, het tempo wordt voor hen bepaald’; ‘de
jongeren worden in een rotvaart door hun leven
gejaagd’. Begeleiders

“Betaalbare woningen in een veilige buurt zijn zo cruciaal:
als jongeren in een goede setting komen, dan landen ze 
beter op hun pootjes’. Begeleiders



Logies

Noodopvang 60,11 €

Noodopvang familiecentrum 80,20 €

Onthaalhuis 94,87 €

Dagopvang en straathoekwerk

Centrum voor dagopvang 33,16 €

Straathoekwerk 39,16 €

OCMW

OCMW-hulp (leefloon) 30,96 €

Gezondheidszorg

Algemeen ziekenhuis 693,75 €

Psychiatrisch ziekenhuis 396,42 €

Medische dienst 126,63 €

Juridische dienst en rechtssysteem

Rechtssysteem 151,66 €

Justitiehuis 1,41 € / 515,79 € *

Rechtsbijstand 1,51 € / 551,78 € *

Overheidsontvangsten

Verlies van socialezekerheidsbijdragen 44 €

Verlies van belastingontvangsten 18 €

Kost van dakloosheid (studie ULB, 2022)

- 30.000-70.000 euro per jaar

- Onduidelijk hoeveel uithuiszettingen 

ook leiden tot dakloosheid

- Wie voor besparing zorgt, krijgt zelden 

de ‘opbrengst’

- Meervoudige problematiek : hogere 

kans op dakloosheid



www.kbs-frb.be

www.goededoelen.be

Video: KBS in één minuut

Met dank aan alle jongeren
en organisaties die door 

middel van hun 
getuigenissen dit rapport 

mogelijk gemaakt hebben! 

® Bruno Van herck

https://www.youtube.com/watch?v=APaTXOMKH0E

