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Context
De tellingen rond dak- en thuisloosheid die in oktober 2020 door de KU Leuven en de ULiège
georganiseerd werden in de provincie Limburg en de steden Gent, Aarlen en Luik tonen aan dat
zo’n 20 % van de personen die zich in een situatie van dak- en thuisloosheid bevinden, jong
volwassenen zijn.
Het betreft een gevarieerde groep van jongeren: sommigen hebben een migratie achtergrond,
velen hebben een instellingsverleden in de psychiatrie, jeugdzorg of gevangenis. Anderen hebben
het moeilijk thuis. In functie van de profielen zijn verschillende soorten begeleiding nodig.
Bovendien lopen deze jongeren een hoger risico op discriminatie op de woonmarkt, door hun
leeftijd, afkomst en / of onderliggende problematieken. Het is voor deze jongeren dus extra
moeilijk een gepaste woonsituatie te vinden, aangepast aan hun behoeftes.
Het Barones Monique van Oldeneel tot Oldenzeel Fonds wenst verenigingen te steunen die de
woon- en leefomgeving van mensen in armoede verbeteren. Het Fonds heeft een bijzondere
gevoeligheid voor de meest kwetsbare personen in onze samenleving. Vandaar dat het Fonds dit
jaar wenst te focussen op de toegang tot huisvesting voor dak- en thuisloze
jongvolwassenen. Bijzondere aandacht wordt gegeven aan jongeren die een instellingsverleden
(jeugdzorg, psychiatrie, gevangenissen) of kinderen (tienermoeders)hebben. Op deze manier
wenst het fonds bij te dragen aan het doorbreken van een lange termijn dak- of
thuisloosheid traject van deze jongeren.

Doelstelling
Het Fonds wenst bij te dragen aan het toegankelijk maken van huisvesting voor dak- en
thuisloze jongeren, dit door het creëren van bijkomende woonoplossingen voor en rekening
houdend met de behoeftes van deze jongeren.
Deze bijkomende woonoplossingen komen idealiter tot stand door :
▪

▪

Samenwerkingen met partners (private, intermediaire en / of publieke actoren). Het
implementeren van nieuwe investeringsmodellen, het betrekken van private
verhuuractoren, het samenwerken met projectontwikkelaars of coöperatieve
vennootschappen zijn voorbeelden van wat het Fonds wenst te ondersteunen.
Het kan zowel gaan om “klassieke” als “nieuwe” huisvestingsvormen: het toegankelijk
maken van appartementen op de private huurmarkt, renovatie, creatie van huisvesting,
“tiny house” concepten, “samenhuizen” modellen, tijdelijke invulling van leegstand.
Idealiter is de huisvestingsvorm energiezuinig, opdat ook de energiefactuur betaalbaar is
voor de jongere.

Voor wie en voor welke projecten?
•

•

Actoren die jongvolwassenen begeleiden die zich in een situatie van dak- en thuisloosheid
bevinden / dreigen te bevinden verzekeren de begeleiding van de jongeren en zijn dus
een essentiële partner in het project.
Verder kan een alliantie aangegaan worden met zowel publieke als private actoren: sociale
huisvestingsmaatschappijen, OCMW’s, projectontwikkelaars, spelers op de private
verhuurmarkt, psychiatrische instellingen, gevangenissen, coöperatieve vennootschappen,
enz, om nieuwe woonoplossingen te vinden.

Welke financiële steun?
•
•

De geselecteerden kunnen een financiële steun aanvragen tussen 20.000 € en 50.000 €.
We gaan ervan uit dat +/- 10 projecten doorheen België gesteund zullen worden.
De financiële middelen worden voornamelijk ingezet om woonoplossingen te creëren
voor jongeren. Een kleiner bedrag kan gaan naar de personeelskosten die nodig zijn om
de woonoplossing te beheren.

Wat zijn bijkomende voorwaarden ?
Door middel van deze oproep wenst het Fonds bij te dragen aan het tot stand komen van
bijkomende woonoplossingen op lange termijn, door het samenbrengen van diverse actoren.
Geselecteerde projecten zullen gevraagd worden bij te dragen aan intervisie momenten én aan het
verspreiden van de lessons learned, ongeacht de succesratio van hun project.

Wat zijn de selectiecriteria?
De aanvraag is ontvankelijk als:
• het kandidaatsdossier volledig ingevuld is in de taal van het formulier en op tijd werd
ingediend;
• de verantwoordelijke van de organisatie of vereniging ouder is dan 18 jaar;
• de indienende vereniging geen commerciële organisatie is en in België gevestigd en
bedrijvig is.
Uit de ontvankelijke dossiers zal de jury een selectie maken op basis van de volgende criteria:
• Het innovatieve karakter van het model dat naar voorgeschoven wordt, voornamelijk
gestoeld op de samenwerkingen met een netwerk van publieke / private actoren.
• De concrete stappen die reeds genomen werden op het vlak van samenwerking met deze
actoren.
• De meetbare resultaten:
o Zowel op korte termijn, het aantal jongeren dat gehuisvest wordt door middel van de
steun
o Als op lange termijn:
▪ De potentiële groei van het model
▪ Het doorbreken van een potentiële “dakloosheidscirkel” bij de jongere, de impact op
zijn / haar levenskwaliteit.
• De voorbeeldwaarde van het project en de eventuele schaalbaarheid van het model;
• De ervaring in begeleiding, emancipatie en participatie van de jongeren door de organisatie
die het dossier indient;
• De professionaliteit van de organisatie: het werken op een professionele manier, het boeken
van resultaten, het kennen van haar sterktes en zwaktes, het hebben van een duidelijke visie
op lange termijn en het proberen realiseren van duurzame effecten;
• De deelnemende organisaties zijn financieel gezond; de toekomstige acties zijn opgenomen in
een duidelijk financieel plan.
Timing
•
•
•

Uiterste datum voor het indienen van de kandidaatsdossiers: 22 juni 2021 vóór
middernacht.
Bekendmaking van de selectie: Eind september 2021.
De geselecteerde organisaties moeten in September 2022 en op het einde van het project
een evaluatierapport indienen.

Nood aan informatie?
Voor meer informatie en het online kandidaatsdossier, raadpleegt u best de website
www.kbs-frb.be, belt u het nummer 02-500 45 55 of stuurt u een e-mail naar
proj@kbs-frb.be
Gelieve voor erg specifieke vragen contact op te nemen met Caroline George, via telefoon
(02-549 02 43) of via e-mail (george.c@kbs-frb.be).

