
KADANS WONEN
Fighting and preventing homelessness

8 december 2021

“Homeless people are not the problem. 

They are the result ofthe problem” ( u n kn o w n )



KADANS
KETENAANP AK

DAK-EN THUISLOZ EN
ANTWER P EN STAD

Ketensamenwerking
Fragmentatie van zorg
Overlastreductie
Nood aan huisvestingsaanbod mét 
begeleiding/aanklampende zorg

Huisvesting
KADANS Wonen

ZORGHOSTEL



DOELSTELLINGEN

Hoofddoelstelling
Het verbeteren van de leefsituatie van de 
doelgroep en het verhogen van de 
zelfredzaamheid op verschillende levensdomeinen 

Subdoelstellingen
Client – zorgtraject met zorgconitinuïteit
Samenleving - overlastreductie
Diensten –sectoroverschrijdende samenwerking



KADANS WONEN

Sinds maart 2017

Woonvorm van KADANS naast 
Zorghostel en KADANS Senior

Zorgprogramma van IBW Multiversum 
(vroeger vzw De Vliering)

Krachten worden gebundeld in 
samenwerkingsverband met Free Clinic

Versterkt door een veelheid aan 
welzijnsorganisaties en diensten

Gefaseerde projectopbouw



VOOR WIE



INCLUSIECRITERIA



PROFIEL

GGZ-problematiek (EPA)

Verslaving (95%)

Traumatisch verleden

Overlevingsmodus

Sociale problemen (eenzaamheid, 
financieel, juridisch, …)



HUISVESTINGS
GERICHTE 
AANPAK

Huisvesting als basisrecht (cfr. art 23 Grondwet)

Respectvolle en warme omgang, zonder 
vooroordelen

Intensieve begeleiding op maat

Zo lang als nodig, maar niet langer dan 
noodzakelijk 

Begeleiding gebonden aan huisvesting 

Huisvesting: 
• Individueel en gespreid

• Housing Apart Together (HAT)



HUIDIGE SITUATIE 
(D.D. 07/12/2021)

Campus 1 Deurne 
14 appartementen + 

bureau en 
aanlooplokaal

Campus 2 Deurne
6 appartementen + 

aanlooplokaal

Campus 3 Antw-Noord
9 appartementen + 
aanlooplokaal in 

opbouw

Campus 4 Antw-Zuid
4 appartementen + 

hoofdkantoor

Campus 5
Hoboken  

7 woningen

In begeleiding: 38
In opstart: 1

Nazorgtrajecten 
(minimum 6 maanden): 6



HOUSING APART 
TOGETHER

Individuele appartementen in een gebouw van KADANS Wonen

Aanlooplokaal met permanenties

• Presentie
• Neutrale gespreksruimte
• De-escaleren van conflicten
• Ontvangstruimte voor bezoekers en zorgverstrekkers

Uitbouw van aanbod tijdsbesteding en lotgenotencontact

• Koffiekransjes
• Kookmomenten
• Straatvrijwilligers
• Tweedehandswinkeltje Sous-Sol (in opbouw)
• Klusdienst (in planningsfase)
• …

Bewonersvergaderingen (in lokale buurthuizen)

• Informatie –en adviesrecht
• Groepsdynamiek
• Spreekruimte voor externen, bv: buurtregisseurs, veiligheids –en 

preventie adviseur, afgevaardigde van de politie,…



METHODISCHE 
REFERENTIEKADERS

Herstel-ondersteunende Zorg (HOZ)

Steunend Relationeel Handelen (SRH)

Bemoeizorg

Verslavingszorg (o.a. Harm reduction – Contingency Management)

Nieuwe Autoriteit

Seeking Safety



CASE 
MANAGEMENT

1 VTE / gemiddelde caseload van 8 cliënten

Elke cliënt heeft een eigen casemanager

Minimaal twee keer per week begeleiding in 
huis, meegaan naar afspraken, …

Opschaling van zorg indien nodig

Sleutelfiguur

Presentie, bereikbaarheid 

Permanentiesysteem



HOZ EN SRH

Herstel: individueel proces waarbij stabilisatie, 
heroriëntatie en re-integratie worden 
nagestreefd

Klinisch herstel: symptoomreductie/leren 
omgaan met symptomen

Functioneel herstel: verbeteringen vinden en 
vasthouden in het dagelijkse leven

Maatschappelijk herstel: (her)opnemen van 
sociale en betekenisvolle rollen

Persoonlijk herstel: bouwen aan identiteit 



HOZ EN SRH

Herstel op de verschillende levensdomeinen

Krachtgericht

Kleine en realistische stappen

Vieren van kleine overwinningen

Vergroten van eigen regie

Verbinding

Presentie

Persoonlijk plan 

Signaleringsplan en crisikaart



BEMOEIZORG

 
 

 

RELATIONELE VISIE = VERBONDENHEID EN BETROKKENHEID 

Persoon   Omgeving   
     

 
Vertrouwensrelatie 

+ 
Gedeelde verantwoordelijkheid 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Eigen verantwoordelijkheideid      Plaatsvervangende 
verantwoordelijkheid 

Zich 
beschikbaar 
stellen 

Informeren Adviseren 

Verleiden - Overhalen 
Onderhandelen 

Onder druk 
zetten Overnemen 

Dwingen 



VERSLAVINGSZORG

Respectvolle en hoopvolle bejegening van 
cliënten

Middelengebruik moet bespreekbaar zijn

Veiligheid en functioneren

Sleutelfunctie: toeleiden naar gespecialiseerde 
zorg

Motiverende gespreksvoering



TEAM

Functie Naam Achtergrond % tewerkstelling

Casemanager Jonathan Broux Maatschappelijk werker 90%

Casemanager Joena Cooreman Klinisch psychologe 100%

Casemanager Robin Fernandez Orthopedagoog 50%

Coördinator Yves Kempeneers Maatschappelijk werker, SRH-
coach, therapeut

80%

Casemanager Sofie Logie Psychologisch consulente 100%

Beleidsarts, liaisonarts 
KADANS

Niel Merckx Psychiater 6u/week

Casemanager Hendrik Meyvis Maatschappelijk werker 100%

Casemanager Yannick Somers Orthopedagoog 50%

Casemanager Lisamarie Van Der 
Plaats

Klinisch psychologe 100%

Casemanager, 
ervaringswerker

Deborah Van Laer Ervaringsdeskundige, 
psychotherapeute

80%

Activeringswerker, 
casemanager

Karlien Van 
Remoortere

Orthopedagoog 80%

Zorginhoudelijk coördinator, 
casemanager

Alona Wouters Klinisch psychologe 100%



DIENST 
HUISVESTING

Beheer en inrichting van 33 appartementen, 
7 huizen, aanlooplokalen en kantoorruimtes 

Opstellen en opvolgen van begeleidings –en 
verblijfsovereenkomsten, opmaken 
plaatsbeschrijvingen,…

Aankopen materiaal en meubilair

Eigen klusjesman (halleluja!)

Schoonmaakploeg



ENKELE BELANGRIJKE 
SAMENWERKINGEN

Ketenpartners KADANS 

Zorghostel (i.f.v. interne mutatie)

ADIC Zorgprogramma

Vleminckveld (Cinaps & Captain Coupe)

AAP vzw in opstart

…



UITDAGINGEN

Huisvesting
Dubbele rol Huisbaasfunctie / zorgverstrekker
Bezoekers
Overlastsituaties (vooral intern)

Zorginhoudelijk
Regels en afspraken vs zorg op maat
Tijdsbesteding
Aanklampende zorg (bemoeizorg) vs eigen regie



TE REALISEREN 
MIJLPALEN

Evolutie naar een (nog meer) gedifferentieerd zorgaanbod
Bv.: KADANS Wonen Spoor V – genderresponsieve zorg

Belang van trauma-informed care

Blijvende ontwikkeling naar een gedifferentieerd huisvestingsaanbod 



C. leert koken

T. neemt eindelijk de juiste medicatie

J. komt niet meer in contact met politie

N. gaat voor de eerste keer in jaren naar 
de tandarts

V. durft eindelijk in haar bed slapen

F. gebruikt een deel van zijn appartement 
om prachtige zelfgemaakte schilderijen in 
uit te stallen

Y. zijn verzamelgedrag is sterk afgezwakt 
– we kunnen weer rondwandelen in zijn 
appartement!



N. woont in een aparte woning van KADANS Wonen. Na vele jaren 
voorbereiding mogen zijn twee dochters eindelijk terug voltijds bij hem 
wonen. Dit geeft hem rust en voldoening. Zelf groeide hij vroeger op in een 
pleeggezin. Hij is trots dat hij zijn vaderrol weer kan opnemen en zijn 
dochters een warme thuis kan bieden.



T. startte als ervaringswerker bij de Nomaad. Hij gaat o.a. in de 
Zorghostel, waar hij vroeger woonde, om anderen te inspireren om zinvolle 
activiteiten te doen. “Ik heb terug respect van mensen en mijn zelfbeeld is 
veranderd.”



Na jaren van dakloosheid, psychoses en eenzaamheid, is H. eindelijk 
herenigd met zijn echtgenote en dochter. Ze zijn samen doorgestroomd 
naar een sociale woning en hebben er een warme, gezellige thuis van 
gemaakt. “Eindelijk terug léven”, zegt H.



De zwangerschap van M. was, na jaren aanklampende zorg en 
ondersteuning, de ultieme push om alle drugs af te zweren en ook 
methadon af te bouwen. Zij is toegewijde mama van een gezonde peuter 
en wonen samen in een sociale woning. Ook met haar oudere dochter heeft 
ze weer een warm contact opgebouwd.
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