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Het crisiscentrum verzekert een permanente opvang (7/7) in een gemeenschapskader 

en bestaat uit een dagcentrum en een opvangcentrum.

Het spuitenruil : Anoniem bereikbaar (24/7), het spuitenruil vergemakkelijkt de toegang 

tot steriel injectiemateriaal (naalden, aluminium schaaltjes, ascorbinezuur, enz.), 

inhalatiemateriaal (crackkit, aluminiumfolie, enz.) en snuifmateriaal (snuifpijpjes, 

fysiologisch water, enz.).

57443 uitgedeelde 
spuiten

7511 bezoeken
1188 verschillende 
personen

Fase 4 & 5 : Dit begeleidingsproject (uitgewerkt met de hulp van het OCMW van Stad 

Brussel) beschikt over 8 studio’s met toezicht voor individuele bewoners (of uitzonderlijk 

voor een koppel) gedurende een variabele periode (maandelijks hernieuwbaar, 

afhankelijk van het geval).

10 personen werden gehuisvest 66% bezettingspercentage

Gevangenisproject: opvang na detentie

Transit leidt een integratieproject met (ex-)gedetineerden die een verslaving hebben door 

op bezoek te gaan in de drie Brusselse gevangenissen (Vorst, Sint-Gillis en Berkendaal). 

Daar start het centrum een eventuele opvang in het crisiscentrum op in het kader van 

penitentiair verlof, uitgaansvergunning, voorwaardelijk verlof of vrijlating.

52 bezoeken in de Brusselse 
gevangenissen

36 verschillende personen 
opgevangen onmiddellijk na 
hun vrijlating

722 verschillende 
personen opgevangen   
(waarvan 35% nieuwe 
aanvragen)

90% mannen
10 % vrouwen

8382 opvangen : 3868 
dagopvangen en 4514 
overnachtingen



GOVB : In 2016 heeft Brussel Preventie en Veiligheid (BPV) Transit de rol Gewestelijke 

Operator Verslaving in Brussel (GOVB) toevertrouwd. Transit coördineert en 

implementeert de maatregelen die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest neemt op het 

vlak van het drugbeleid in samenwerking met alle publieke en private actoren op het 

werkveld. Concreet betekent dit dat Transit opleidingen geeft, communicatie verricht 

rond het thema, het onderzoekt rond drugs in Brussel ondersteunt en werkt aan de 

implementatie van het toekomstige geïntegreerd centrum.

Straathoekwerkers : Een team van acht straathoekwerkers, een psycholoog en een 

coördinator trekt door de openbare ruimtes van de 19 gemeenten van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest om een band met de meest gemarginaliseerde personen te 

herstellen of scheppen.

327 begeleide personen in 
de 19 gemeenten van het 
Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest

390 verzorgingsinterventies 
uitgevoerd op straat 
(waarvan 90% na de eerste 
lockdown)

2943 begeleidingen naar de 
hulpsector

249 gevormde professionelen 
(uit de veiligheids-en 
preventiesector in Brussel) 

18 verschijningen in de 
geschreven en 
audiovisuele pers

Maandelijks persoverzicht 
& 2 informatiedossiers 
werden uitgebracht aan 
overheidsinstanties 
(burgemeesters, minister-
president, BPV, enz.).

Vrouwenruimte : De Vrouwenruimte vindt een namiddag per week plaats, ook voor alle 

vrouwelijke (ex-)drugsgebruikers (ook die al dan niet worden opgevolgd door Transit). 

Het is een plaats waar ze weer vrouwen leren zijn, iets wat vaak wordt verwaarloosd in 

precaire leefomstandigheden. De vrouwen gebruiken deze ruimte zoals ze willen.

21 verschillende opvangen vrouwen 27 permanenties


