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Morgen worden alle daklozen in Gent geteld om
beleid beter af te stemmen

(Foto: Jeroen Adriansens)
Een 40-tal organisaties helpt op vrijdag 30 oktober 2020 mee om alle dak- en
thuislozen in Gent te tellen. Het is de eerste keer dat er een volledig overzicht zal
zijn. Met de resultaten van het onderzoek kan de Stad Gent haar beleid nog beter
afstemmen op de noden.

Iedereen telt mee
Het onderzoek, geleid door de KULeuven en de Université de Liège in opdracht van de Koning
Boudewijnstichting, gebeurt via een grootschalige ‘point-in-time-telling’. Een 40-tal diensten
en organisaties telt alle daklozen die op één moment in Gent verblijven. Alle organisaties die
meewerken volgden een opleiding met duidelijke richtlijnen over hoe en wie te tellen.

Het is de eerste keer dat de Stad een volledig overzicht zal krijgen van het aantal dak- en
thuislozen in Gent. De Stad begeleidt jaarlijks een 500-tal langdurig daklozen en er zijn jaarlijks
1.400 unieke gebruikers van de nachtopvang, maar de verwachting is dat het werkelijke aantal
een stuk hoger ligt aangezien bepaalde groepen niet in die cijfers terechtkomen.

'Er zijn vandaag geen goede cijfers rond dakloosheid, niet op het lokale
niveau, niet voor Vlaanderen of België. Mooi dat zo veel organisaties in Gent
bereid zijn om mee te werken aan deze telling. Dat is belangrijk om ons een
correct beeld te kunnen geven. Met duidelijke cijfers over de omvang,
kenmerken en evolutie van Gentse daklozen kunnen we ons toekomstige
beleid nog beter afstemmen op de noden.'
— Rudy Coddens, schepen van Sociaal Beleid

De vele gezichten van dakloosheid
De telling onderzoekt verschillende vormen van dak- en thuisloosheid. Niet enkel wie op straat
slaapt, wordt meegeteld, maar bijvoorbeeld ook wie in een opvangcentrum verblijft, in een auto
of garage slaapt, noodgedwongen bij vrienden of familie logeert (de zogenaamde ‘sofaslapers’)
of dreigt zijn of haar woning te verliezen. Ook de diversiteit van dakloosheid wordt dus in kaart
gebracht. De telling gebeurt anoniem, zodat de privacy niet in het gedrang komt.

'De telling onderzoekt verschillende vormen van dak- en thuisloosheid en past
binnen het Europees project ROOF, waarmee we een einde proberen te
stellen aan structurele dakloosheid. Om woonoplossingen te kunnen bieden
voor daklozen, is een beter zicht op de doelgroep noodzakelijk.’
— Tine Heyse, schepen van Wonen

Ook in Aarlen, Luik en in de provincie Limburg vindt een telling plaats in opdracht van de
Koning Boudewijnstichting. Ze wordt uitgevoerd in samenwerking met het Steunpunt tot
bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting. De resultaten worden
verwacht in maart 2021.
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