Sociale projecten in hotels
Historiek
Aan het begin van de coronacrisis kreunde de hulpverleningssector onder een
verminderde capaciteit bij de reeds bestaande diensten. O.m.v. de lockdown,
was er ook nood aan extra opvangplaatsen. Er werden toen verscheidene
initiatieven genomen om hier het hoofd aan te bieden. Er kwamen een tijdelijke
versterking van de bestaande operatoren, onthaalplekken voor overdag en de
een centrum voor personen met covid-19 en hoogrisicocontacten zag het
daglicht. Ook hotels werden aangesproken om er - samen met een sociale
partnerorganisatie - daklozen urgentieopvang te bieden.
Overzicht van de plaatsen
Tijdens de eerste golf werden zo 950 plaatsen voorzien in 12 Brusselse hotels.
Vanaf de tweede golf (die officieel op 31 augustus 2020 startte) t.e.m. 30 juni
2021 ging het om 570 plaatsen 1.
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Aan het begin van deze tweede periode was het niet gemakkelijk om plaatsen
te verlengen of te vinden. Heel wat hoteluitbaters hoopten nog om hun
toeristische activiteiten gauw te kunnen hervatten. De tweede lockdown in de
herfst, heeft de situatie doen keren.
Na een positieve evaluatie van deze projecten in mei 2021, besloot de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie om een aantal projecten te
verlengen, en om nieuwe te creëren. Er werden subsidies vrijgemaakt voor
190 plaatsen. Tussen 1 juli en 31 oktober 2021 waren er 120 plaatsen
beschikbaar in 3 hotels. Sinds 1 december 2021 zijn er 182 plaatsen in 6
hotels:
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In lijn met haar mandaat, staat Bruss’help in voor de oriëntatie, opvolging en
evaluatie van deze initiatieven. De toewijzingsmodaliteiten worden omschreven
in 3 omzendbrieven die gepubliceerd werden op onze website 2.
Doelstellingen
Deze projecten waren initieel bedoeld als tijdelijke oplossing om mensen
onderdak te bieden. Over het algemeen van april t.e.m. juni 2020. Daardoor was
toegang tot een plaats erg laagdrempelig. Men hoefde niet over een inkomen
of verblijfsdocumenten te beschikken, waardoor er mensen ondergebracht
werden die geen toegang hebben tot veel andere diensten.
Maar omdat de coronacrisis langer duurt dan verwacht, hebben deze projecten
vanaf de tweede golf steeds meer omkadering kunnen bieden aan hun
gebruikers. Zo verschoof de focus steeds meer van noodopvang, naar
duurzame ondersteuning. Wanneer mogelijk, wordt er gewerkt naar duurzame
huisvesting.
Deze tendens had ook invloed op de samenstelling van de geherbergde
personen. Er worden nu meer mensen opgevangen die kans hebben op of die
reeds beschikken over verblijfdocumenten en een inkomen. Desalniettemin zijn
er nog steeds plaatsen voor daklozen die weinig of geen perspectief hebben, en
waarvoor het aanbieden van een rustplaats en eventueel het verkrijgen van een
attest dringende medische hulp de enige doelstellingen zijn. In theorie worden
de doelstellingen bepaald volgens de subcategorie waartoe een persoon
behoort. Uiteraard heeft de sociale partner zeer veel aandacht voor de
persoonlijke situatie van een persoon en diens eventuele gezin.

Evaluatie
Deze hotelprojecten zijn onderling verschillend, en legden of leggen vaak ook
andere accenten dan de traditionele opvangcentra. Op die manier zijn ze een
nieuwigheid in de hulpverleningssector voor dak- en thuislozen. Daarom
werden ze tussen februari en april 2021 onderzocht door Bruss’help:
Binnenkort wordt de meerwaarde van deze projecten voor de begunstigden
opnieuw geanalyseerd. Een samenvatting van het rapport zal op onze website
gepubliceerd worden.

