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Voorstelling project CABRIO aan de hand van 5 slides.
CABRIO = multi-functioneel in de zin van dak-geen dak; mobiel-geparkeerd; kleine en grote cabrio; …
1. Mezelf voorstellen: LiSS, shw en CAW Limburg voor Cabrio teams
- We zijn een ‘dedicated team’ (s) en staan voor een multi-disciplinaire aanpak van dak- en
thuisloosheid in 2 regio’s.
- Wie zijn de partners: CAD, CAW, OCMW’s, mobiele B teams van Reling, beschut wonen
Noord-Limburg en het LiSS straathoekwerk. initiatiefnemers zijn de 3 lokale besturen. De
coördinatie wordt opgenomen door CAW Limburg. ieder teamlid, met uitzondering van
de OCMW-deelnemers doen x aantal begeleidingen in bestek van 2 dagen per week.
- We zijn actief in 2 regio’s of 3 gemeenten: Sint-Truiden, Overpelt en Neerpelt

2. Kerndoelstelling van de praktijk.
Iedereen heeft recht op een kwaliteitsvol bestaan (organieke wet OCMW) met gespecifieerd
naar kwaliteitsvolle huisvesting. Verminderen en vermijden van dak- en thuisloosheid. We
willen aan de slag MET dak- en thuislozen.
We steunen op 3 werkwijzen/insteken:
- werken aan huisvesting, netwerking met SVK en sociale huisvesting en andere
- op een multi-disciplinaire wijze (=deskundigheid van verschillende partners kort bij
mekaar brengen in 1 team) en
- op een outreachende wijze (we werken voornamelijk in de leefwereld van de doelgroep
en zetten sterk in op de relatie).
Wie? Dak- en thuislozen en mensen die dreigen dak- of thuisloos te worden (dus ook
preventief) in 3 gemeenten. Dak- en thuisloos is zeer ruim (zie ook definitie door Fantsea)
(Mensen met psychiatrische problematiek, druggebruik, geen huisvesting of wisselend,
weinig netwerk en geen of een verstoorde relatie met hulp- en dienstverlening of zijn er niet
meer welkom.
Noden? Signalen van straathoekwerk in Noord-Limburg (9 gemeenten van welzijnsregio) van
100 dak- en thuislozen. Iedereen verontwaardigd: er is ook dakloosheid in landelijke
gemeenten. Nood aan een gedragen en nieuwe aanpak. Te veel mensen, en veel jongeren
(18-30 jaar) missen noodzakelijke zorg en missen een aantal grondrechten (huisvesting) en
missen een netwerk. Sint-Truidens beleid sluit aan bij deze analyse en kiest ook voor deze
‘nieuwe aanpak’.

3. Wat is er speciaal?
- multi-disciplinair: verschillende deskundigheden uit verschillende sectoren worden
samengebracht. Deze komen overeen met de noden van de doelgroepen: alg welzijn en
administratie (ocmw en CAW), druggebruik (CAD), psychiatrische problematiek (mobiele
teams en beschut wonen), outreachend werken (LiSS), woonbegeleiding (CAW).
- Gaan werken in team, ‘dedicated teams’ wat ons verplicht om niet enkel door te
verwijzen maar op een ‘toegewijde manier’ de zorg, begeleiding op te nemen voor de
dak- en thuislozen. En op een integrale wijze door de verschillende insteken.
- Outreachend : in de leefwereld van de dak- en thuislozen stappen. De outreacher gaat in
dialoog/relatie met de cliënten en werkt niet voorwaardelijk. Dit is thuis, op straat, op
café, in het ontmoetingshuis. 1 ste contact is delicaat. Daarna neemt het team verdere
begeleiding op voor lange termijn. Werken in de context van de cliënten geeft
meerwaarde om zorg beter te laten aansluiten.
- Korte linken opzetten met huisvesters. Deze poot is nog in opbouw.
- Toeleiding via lokale daklozenoverleg en linken met ander lokaal welzijnsoverleg.

4. De resultaten
We werken wel met 2 teams van mensen die goesting hebben om op enthousiaste wijze met
de doelgroep aan de slag te gaan.
- Is nog wat vroeg wegens pas gestart.
- Momenteel in de contactfase met de doelgroep. Zeker spanningsveld om snel aan de
slag te gaan met deze mensen maar niet te forceren omdat zij meestal geen goede
relatie/ervaring hebben met hulpverlening. 1ste contact blijft belangrijk.
- Bewust van de vele drempels die cliënten ervaren in hun contacten met
maatschappelijke voorzieningen.
- Huisvesting op maat voor deze kwetsbare groep blijft een groot probleem.
- Komen tot een nieuwe methodiek en zienswijze die ook weerklank vindt bij de
samenwerkende partners.

5. Toekomst
- Dak- en thuisloosheid verminderen door meer woongelegenheid te creëren. Inzetten op
netwerking met de huisvestingssector.
- Drempels aankaarten: toegankelijkheid van voorzieningen verhogen en nazorg
verbeteren.
- Methodiek uitwerken en onderbouwen die navolging kan krijgen in meerdere regio’s.

