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Vragenlijst telling
Via deze vragenlijst willen we de dak- en thuisloosheid in [regio] in kaart brengen.
We definiëren dak- en thuisloosheid aan de hand van ETHOS-Light. Deze typologie omvat: verblijven in
de openbare ruimte, in noodopvang of in opvang voor thuislozen, een instelling verlaten zonder
woonoplossing, verblijven in niet-conventionele ruimte, inwonen bij familie/vrienden en dreigen uit huis
gezet te worden. Meer uitleg vind je in de tabel in de handleiding.

Enkele aandachtspunten:
Een vragenlijst invullen kan samen met de dak- of thuisloze persoon of door de hulpverlener of
medewerker van de dienst.
De beperkte ID-gegevens van de persoon (eerste letter voornaam en eerste en laatste letter
achternaam) zijn van belang om dubbeltellingen te vermijden.
Vul de vragenlijst zo juist en volledig mogelijk in, zodat we betrouwbare gegevens verkrijgen.
Bij een gezin wordt voor alle volwassen gezinsleden een vragenlijst ingevuld, niet voor de
minderjarige kinderen.

De bevraagde gegevens zijn anoniem en de vertrouwelijkheid van de gegevens wordt bewaakt.

Bij vragen of opmerkingen, neem gerust contact op met het onderzoeksteam:
Nana Mertens nana.mertens@kuleuven.be 016 32 52 16
Evelien Demaerschalk evelien.demaerschalk@kuleuven.be 016 32 56 38

Alvast bedankt voor uw medewerking!
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1a. Wat is de naam van uw organisatie?
________________________________________________________________________________

1b. In welke stad/gemeente is uw organisatie gevestigd?
________________________________________________________________________________

2. Anonieme ID van de persoon: vul de eerste letter van de voornaam, de eerste en de laatste letter
van de achternaam in.
Via deze identificatiecode kunnen dubbeltellingen vermeden worden en wordt anonimiteit
gegarandeerd.
Indien de achternaam uit verschillende delen of namen bestaat, gebruik dan de laatste letter van de
volledige naam, bv. Victoria De La Cruz – V D Z.
Eerste letter voornaam: ___
Eerste letter achternaam: ___
Laatste letter achternaam: ___

3. Geslacht
o
o
o

Man
Vrouw
X

4a. Leeftijd
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

< 16 jaar
16 – 17 jaar
18 – 25 jaar
26 – 29 jaar
30 – 39 jaar
40 -49 jaar
50 – 59 jaar
60 – 69 jaar
70 – 79 jaar
> 80 jaar
Onbekend
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4b. Exacte leeftijd
Indien niet gekend, duid ‘onbekend’ aan.
_______ jaar
Onbekend

o

5. Wettelijke nationaliteit
o
o
o
o

Belg
Niet-Belg. Indien gekend, welke nationaliteit? _________________________________________
Staatloos
Onbekend

6. Geboorteland
___________________________________________________________________________
o

Onbekend

7. Wat is het verblijfsstatuut van deze persoon? (enkel indien ‘niet-Belg’ of ‘staatloos’ werd aangeduid
bij vraag 5)
Indien niet gekend, duid ‘onbekend’ aan.
o
o
o
o
o
o

Permanent verblijfsrecht
Tijdelijk verblijfsrecht
In procedure
Onwettig verblijf
Ander: _________________________________________
Onbekend

8. Inkomen
Meerdere antwoorden mogelijk
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Vast/tijdelijk werk
Werkloosheidsuitkering
Ziekte- of invaliditeitsuitkering
(Equivalent) leefloon
Uitkering handicap (IVT – IT)
Pensioen
Informeel inkomen (bv. zwart werk)
Geen inkomen
Ander: __________________________________________________________________
Onbekend
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9. Samenstelling huishouden
Het gaat om private huishoudens en hun feitelijke situatie: personen die samenwonen of samenleven.
Met kinderen bedoelen we de kinderen van de persoon of van de partner van de persoon met wie hij/zij
samenleeft.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Alleenstaand zonder kinderen
Alleenstaand met kind(eren)
Met partner zonder kinderen
Met partner met kind(eren)
Met ouder(s) zonder kinderen
Met ouder(s) met kind(eren)
Ander familieverband zonder kinderen
Ander familieverband met kind(eren)
Ander: __________________________________________________________________
Onbekend

10a. Aantal kinderen (jonger dan 18 jaar) direct betrokken en dus in dezelfde woonsituatie
o

_______ aantal kinderen
Onbekend

10b. Aantal kinderen (jonger dan 18 jaar) indirect betrokken en dus niet in dezelfde woonsituatie
Bijvoorbeeld: het kind verblijft bij andere ouder.
o

_______ aantal kinderen
Onbekend

11a. Zijn deze kinderen ook betrokken bij een andere persoon (bv. een andere ouder, partner van de
persoon) die dak- of thuisloos is? (enkel indien de persoon direct of indirect betrokken kinderen heeft,
vraag 10a en 10b)
o
o
o

Ja
Neen
Onbekend

11b. Anonieme ID van deze persoon. (enkel indien ‘ja’ bij vraag 11a).
Gelieve ook voor deze persoon een vragenlijst in te vullen. We gebruiken deze informatie enkel om de
dubbeltellingen bij kinderen te identificeren.
Eerste letter voornaam: ___
Eerste letter achternaam: ___
Laatste letter achternaam: ___
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12. In welke gemeente/stad verbleef deze persoon de voorbije nacht (27 op 28 oktober 2022)?
________________________________________________________________________________
13. Verblijfplaats voorbije nacht (27 op 28 oktober 2022)
o

In openbare ruimte - Personen die leven in de publieke ruimte.

o

In noodopvang - Personen die verblijven in laagdrempelige en kortdurende opvang: de winter- of
nachtopvang.

o

In opvang voor thuislozen of tijdelijk verblijf - Personen die in opvangcentra of tijdelijke
huisvesting verblijven: crisisopvang, residentiële opvang, begeleid wonen zonder eigen
huurcontract, doorgangswoning van het OCMW, hotel, jeugdherberg.
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

Crisisopvang
Residentieel Opvangcentrum
Begeleid wonen (zonder eigen huurcontract)
Vluchthuis
Woning korte duur lokaal bestuur (doorgangswoning OCMW, noodwoning)
Woning korte duur niet lokaal bestuur (vzw)
Hotel, jeugdherberg
Opvang buiten de eigen regio [regio]
Ander: _____________________________________________________________

In instelling - 1) Instellingverlaters: personen die binnen de maand na de teldag de instelling
verlaten zonder stabiele woonoplossing; 2) Personen die langer verblijven in de instelling door
gebrek aan een stabiele woonoplossing
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Gevangenis
Algemeen ziekenhuis
Psychiatrisch ziekenhuis/centrum
Jeugdhulp
Beschut Wonen
Opvangcentrum Fedasil
LOI
Residentiële drughulp
Ander: _____________________________________________________________

o
o

De persoon verlaat de instelling binnen de maand zonder woonoplossing
De persoon verblijft langer in de instelling wegens gebrek aan woonoplossing
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o

In niet-conventionele ruimte - Personen die wonen in een woonwagen, hut, garage, kraakpand,
woning zonder badkamer of keuken, woning zonder huurcontract... door gebrek aan huisvesting.
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Garage
Kraakpand
Caravan, woonwagen zonder domicilie
Auto/vrachtwagen
Tent
Woning zonder huurcontract
Woning zonder toegang tot basisvoorzieningen
Ander: ________________________________________________________________
Onbekend

o

Bij familie/vrienden/kennissen - Personen die tijdelijk inwonen bij familie of vrienden door gebrek
aan huisvesting.

o

In woning en dreigende uithuiszetting - Personen die binnen de maand na de teldag hun woning
moeten verlaten wegens 1) een betekend vonnis tot gerechterlijke uithuiszetting; 2) een
verklaring van onbewoonbaarheid- of ongeschiktheid; 3) een verlopen opzegtermiijn of een
opzegtermijn die binnen de maand na de teldag verloopt.

o
o

o Vonnis betekend
o Verplicht vertrekken door beslissing onbewoonbaarverklaring
o Verplicht vertrekken door beslissing ongeschiktheidsverklaring
o Opzegtermijn verlopen
o Opzegtermijn verloopt [binnen de maand na de teldag]
Ander: __________________________________________________________________
Onbekend

14. Verblijfplaats voorbije twee weken (14 oktober – 27 oktober)
o

In openbare ruimte - Personen die leven in de publieke ruimte.

o

In noodopvang - Personen die verblijven in laagdrempelige en kortdurende opvang: de winter- of
nachtopvang

o

In opvang voor thuislozen of tijdelijk verblijf - Personen die in opvangcentra of tijdelijke
huisvesting verblijven: crisisopvang, residentiële opvang, begeleid wonen zonder eigen
huurcontract en doorgangswoning van het OCMW.

o

In instelling - 1) Instellingverlaters: personen die binnen de maand na de teldag de instelling
verlaten zonder stabiele woonoplossing; 2) Personen die langer verblijven in de instelling door
gebrek aan een stabiele woonoplossing

o

In niet-conventionele ruimte - Personen die wonen in een woonwagen, hut, garage, kraakpand,
woning zonder badkamer of keuken, woning zonder huurcontract... door gebrek aan huisvesting.

o

Bij familie/vrienden/kennissen - Personen die tijdelijk inwonen bij familie of vrienden door gebrek
aan huisvesting.
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o

In woning en dreigende uithuiszetting - Personen die binnen de maand na de teldag hun woning
moeten verlaten wegens 1) een betekend vonnis tot gerechterlijke uithuiszetting; 2) een
verklaring van onbewoonbaarheid- of ongeschiktheid; 3) een verlopen opzegtermiijn of een
opzegtermijn die binnen de maand na de teldag verloopt.

o
o

Ander: __________________________________________________________________
Onbekend

o

De persoon was niet dak- of thuisloos

15. Aanleiding voor verlies van woonzekerheid
Meerdere antwoorden mogelijk.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Actie van de huisbaas (uithuiszetting)
Actie van de huisbaas (renovatie, verkoop)
Einde van de huurovereenkomst
Ongeschikte/onbewoonbare woning
Relatieproblemen
Conflict met familie
Conflict met vrienden
Psychische problematiek
Overlijden
Werkloosheid
(Intrafamiliaal) Geweld
Verslaving
Financiële redenen (bv. schulden)
Ontslag uit een instelling
Immigratie
Overmacht (bv. brand, overstroming)
Vluchteling door oorlog in Oekraïne
Ander: __________________________________________________________________
Onbekend

16. Sinds wanneer beschikt de persoon niet meer over een stabiele woonplaats?
o
o
o
o
o
o

< 3 maanden
4 – 11 maanden
1 – 2 jaar
> 2 jaar
Er is nog een woonplaats
Onbekend
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17. Gezondheid
Meerdere antwoorden mogelijk.
o
o
o
o
o
o
o
o

Langdurige lichamelijke problemen
Fysieke beperking
(Vermoeden van) verstandelijke beperking
(Vermoeden van) psychische/psychiatrische problemen
(Vermoeden van) verslaving (bv. alcohol, drugs)
Geen gezondheidsproblemen
Ander: __________________________________________________________________
Onbekend

18a. Verbleef deze persoon ooit, of verblijft deze persoon momenteel in de gevangenis?
o
o
o

Ja
Neen
Onbekend

18b. Verbleef deze persoon ooit, of verblijft deze persoon momenteel in de integrale jeugdhulp?
Bijvoorbeeld leefgroep, pleegzorg, kamertraining ,…
o
o
o

Ja
Neen
Onbekend

18c. Verbleef deze persoon ooit, of verblijft deze persoon momenteel in een psychiatrische
voorziening?
Bijvoorbeeld een psychiatrisch ziekenhuis, een PAAZ, …
o
o
o

Ja
Neen
Onbekend

19a. Wordt deze persoon actief begeleid door een OCMW?
o
o
o
o

Ja, door het OCMW van de gemeente waar de persoon de voorbije nacht verbleef
Ja, door een OCMW van een andere gemeente:
______________________________________
Neen
Onbekend
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19b. Heeft deze persoon een referentieadres bij een OCMW?
o
o
o
o

Ja, bij het OCMW van de gemeente waar de persoon de voorbije nacht verbleef
Ja, bij een OCMW van een andere gemeente:
________________________________________
Neen
Onbekend

20. Wie vulde deze vragenlijst in?
o
o

Persoon samen met hulpverlener/medewerker
Enkel hulpverlener/medewerker

21. Wil de persoon of de hulpverlener nog iets toevoegen over de woonsituatie, bv. iets dat u
belangrijk vindt maar dat nog niet aan bod kwam in de vragenlijst?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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