
Wat zijn de oorzaken van thuisloosheid1?
Thuisloosheid is niet te verklaren of te bevatten door bepaalde omstandigheden of 
oorzaken die getriggerd worden door één element of gebeurtenis. 
Er zijn meestal meerdere gelinkte oorzaken. Voor het gemak onderscheiden we drie 
soorten oorzaken: 
- persoonlijke factoren (bijv.: scheiding, verlies van een partner, verlies van een baan, 
verslavingsproblemen, huiselijk geweld, geestesziekte, problemen van vluchtelingen, 
problemen  die plaatsvonden tijdens de jeugd, enz.)
- institutionele factoren
(bijv.: moeilijkheden bij het vinden van woonruimte bij het verlaten van gevangenis of 
ziekenhuis, gebrek aan begeleidende diensten, problemen bij de behandeling van 
immigratiedossiers, enz.)
- structurele factoren
(bijv.: gebrek aan huisvesting voor een toegankelijke prijs, sociaal-economische crisis, 
werkloosheid, laag salaris, gebrek aan werk en lage salarissen, nationale en internationale 
immigratiepolitiek, enz.)
De drie benaderingen lopen door elkaar heen en het is niet nodig om koste wat kost een 
verantwoordelijke factor te zoeken (cf. Voorstanders van persoonlijke factoren Vs. 
Voorstanders van structurele factoren)

Wat kunnen de gevolgen zijn van thuisloosheid?
Het leven op straat of in erbarmelijke woonomstandigheden, het heen en weer worden 
geslingerd tussen verschillende instellingen, enz. hebben veel invloed op de persoon en 
op de maatschappij. Op persoonlijk vlak worden veel problemen veroorzaakt of verergerd 
door het leven op straat, ze kunnen de fysieke en psychische gezondheid van personen 
beïnvloeden (longziekten, hart-en vaatziekten, schizofrenie, depressie, enz.) en leiden tot 
taalproblemen, verlies of verwarring van notie van plaats en tijd. Uiteindelijk kan het leven 
op straat leiden tot het overlijden van mensen tijdens ongeacht welk seizoen. 

Op macroniveau is er de kwestie van kosten op economisch en financieel gebied maar 
ook op politiek en sociaal gebied: kosten van thuislozenzorg en woonbehoeftigen, kosten 
van preventiebeleid en/of van het beleid dat wordt ingezet tijdens crisissituaties. Het 
betreft ook kosten op het vlak van vrijheid van individuen (keuze om geen gebruik te 
maken van hulpdiensten bijv.), solidariteit, diversiteit en sociale cohesie, rechten van 
individuen, enz. 

U vindt hier meer informatie via de bibliografie van la Strada

1Van het Engelse «homelessness»

http://www.lstb.be/pdf/BIBLIOGRAPHIE_SANS_ABRI_NL.pdf

