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Doelstellingen 
 

De belangrijkste doelstellingen van Housing First Den Haag zijn:  

 

• Bij de deelnemers zorgen voor verbetering in kwaliteit van leven 

 

• afnemende zorg/begeleiding 

 

• aantoonbare verbetering van de zelfredzaamheid 

 

• geen overlastgevend gedrag 

 

 



Doelgroep 

Het gaat primair om mensen die al langer dakloos zijn en voor wie 

binnen het bestaande collectieve aanbod onvoldoende passende 

opvang beschikbaar is.  

 

Tevens komen incidenteel mensen in aanmerking, die door hun  

gedragsproblemen steeds maar korte tijd binnen een instelling 

kunnen worden ondergebracht of anderszins niet goed passen in 

een (doorstroom)voorziening en hierdoor grote kans lopen om uit 

te vallen.  



 

Effectmeting Housing First 
 

 

Vanaf het begin van het project (eind 2011) tot 1 oktober 2015 zijn 

96 deelnemers ingestroomd en 29 weer uitgestroomd.  

 

Hiervan zijn 8 positief uitgestroomd. 

 

Tien deelnemers zijn doorgestroomd naar een andere voorziening. 

 

Bij elf deelnemers is sprake van negatieve uitstroom. 

 

Een deelnemer is overleden.  



Ontwikkeling 

Uit de metingen van de zelfredzaamheid blijkt dat de deelnemers na 

anderhalf jaar Housing First op alle leefgebieden zich in positieve zin 

ontwikkeld hebben.  

 

Dagbesteding, maatschappelijke participatie en sociaal netwerk zijn 

leefgebieden die extra aandacht nodig hebben.  

 

Deze bevinding is inmiddels ingezet als Den Haag actief.  

 



Den Haag actief 

 De dagactivering is gericht op twee pijlers; 

 

• Het (opnieuw) actief meedoen aan de samenleving.  

• Het inzetten, uitbreiden of opbouwen van steun- en leunstructuren.  

 

Maatwerk is leidend in de aanpak. We kiezen ervoor om voor iedereen 

het maximale er uit te halen om zijn of haar actieve plaats in de lokale 

samenleving te vinden en te organiseren. 

  

 



Den Haag actief 

 Die activeringscoach doet in feite vier dingen: 

  

• Ten eerste zorgt hij voor de samenhang met begeleiding, 

behandeling of ondersteuning op andere terreinen.  

• Ten tweede – en dat is het voornaamste – gaat de activeringscoach 

met het individu aan de slag om samen het maatwerktraject te 

verkennen en te organiseren.   

• In de derde plaats zijn deze professionals in staat om bedrijven en 

organisaties te benaderen en te motiveren om een maatwerkplek te 

bieden.  

• Ten vierde organiseert en faciliteert DEN HAAG ACTIEF 

groepsbijeenkomsten voor Housing First- deelnemers.  

 

 



 

 

 

 

 


