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Context
De tellingen rond dak- en thuisloosheid1 die door onderzoeksteams van de LUCAS KU Leuven,
CIRTES UCLouvain en de ULG georganiseerd werden, op vraag van de Koning
Boudewijnstichting, tonen dat wanneer verborgen dakloosheid in kaart gebracht wordt, het aandeel
vrouwen zo’n 30 à 35 % betreft. Dit terwijl zij vaak weinig zichtbaar zijn in het straatbeeld. Zij
vertoeven immers vaker bij vrienden en familie, in niet conventionele ruimtes (garages, woningen
zonder sanitair, enz) of in tijdelijke opvang (<1 jaar) voor dak- en thuisloze personen. Vaak
bevinden ze zich in deze situatie samen met hun kinderen.
Uit deze tellingen blijkt alvast dat vrouwen even goed getroffen worden door dak- en thuisloosheid,
maar dat zij vaak minder zichtbaar zijn. Recent onderzoek van de vzw het eilandje2 toont aan dat
een aangepast aanbod nodig is om dak- en thuisloze vrouwen te bereiken en te kunnen begeleiden.
Enerzijds worden zij geconfronteerd met specifieke aanleidingen die tot dak- en thuisloosheid
kunnen leiden (meer dan bij mannen is intra familiaal geweld een oorzaak van deze situatie3), ook
hebben ze nood aan een aangepast begeleidings- en huisvestingsaanbod.
Via deze oproep wenst het Fonds Kornelia Dirichs, beheerd door de Koning Boudewijnstichting,
zich in te zetten voor de vaak minder zichtbare dak- en thuisloze vrouwen in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. Het fonds steunt initiatieven die zich inzetten voor het duurzaam
huisvesten van dak- en thuisloze vrouwen, het begeleiden van deze vrouwen in hun woonst of het
aanbieden van specifieke ondersteuning aan vrouwen die zich nog in een situatie van dak- en
thuisloosheid bevinden (bv. op straat, bij vrienden en familie, in noodwoningen, ...).
Doelstelling
Het Fonds wenst bij te dragen aan het bestrijden van dak- en thuisloosheid van vrouwen in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
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De Steun zal verleend worden aan drie types van initiatieven, die telkens focussen op de noden
van dak- en thuisloze vrouwen (ETHOS Light categorieën4):
▪
▪
▪

Het aanbieden van preventieve of curatieve hulpverlening voor vrouwen die zich in een
situatie van dak- en thuisloosheid bevinden, aangepast aan hun specifieke noden;
Het creëren van extra duurzame huisvestingsoplossingen voor de doelgroep;
Het begeleiden van de doelgroep in hun woonst.

Voor wie en voor welke projecten?
•

•

Organisaties die vrouwen begeleiden die zich in een situatie van dak- en thuisloosheid
bevinden/ dreigen te bevinden, hen huisvestingsoplossingen aanbieden of hen in hun
woonst begeleiden. De steun kan gebruikt worden voor uiteenlopende doeleinden: het
financieren van begeleiding, (ver)bouwingen, materiaal, enz.
Het Fonds streeft naar het ondersteunen van partnerschappen tussen verschillende actoren.
Bv. Sociale huisvestingsmaatschappijen, OCMW’s, (mentale) gezondheidsactoren, spelers
op de private verhuurmarkt, sociale verhuurkantoren, coöperatieve vennootschappen, enz.

Welke financiële steun?
•
•

Het budget voor deze oproep bedraagt 400.000 €
Kandidaten kunnen een steun aanvragen tussen 20.000 € en 60.000 €.

Wat zijn bijkomende voorwaarden ?
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 publieke actor of louter 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:
• De mate waarin het initiatief inspeelt op de specifieke noden van dak- en thuisloze
vrouwen;
• De partnerschappen en concrete stappen die reeds genomen werden op het vlak van
samenwerking tussen actoren.
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•

•

•
•

•
•

De voorbeeldwaarde van het project en de eventuele schaalbaarheid van het initiatief, in
welke mate draagt dit bij tot een andere kijk en benadering van vrouwen in een situatie van
dak- en thuisloosheid;
De meetbare resultaten: Het aantal vrouwen dat begeleid of gehuisvest wordt door middel
van de steun, de potentiële impact van het initiatief, het doorbreken van een potentiële
“dakloosheidscirkel” bij vrouwen, de impact op hun levenskwaliteit, de impact op de dak- en
thuislozen sector in Brussel.
De ervaring in begeleiding, emancipatie en participatie van vrouwen;
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.
De jury zal een verdeling trachten te bekomen tussen verschillende initiatieven:
o Het aanbieden van preventieve of curatieve hulpverlening voor dak- en thuisloze
vrouwen, aangepast aan hun specifieke noden;
o Het creëren van extra duurzame huisvestingsoplossingen voor de doelgroep;
o Het begeleiden van de doelgroep in hun woonst.

Timing
•
•
•

Uiterste datum voor het indienen van de kandidaatsdossiers: 17 mei 2022 vóór
middernacht.
Bekendmaking van de selectie: eind juli 2022.
Van organisaties wordt verwacht dat ze:
o in december 2022 en juni 2023 een evaluatierapport indienen.
o deelnemen aan eventuele intervisiemomenten

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).

