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1 Inleiding  
Het Ministerie van VWS heeft de afgelopen jaren het Stimuleringsprogramma Housing First (HF) ondersteund. Impuls 

- Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg van het Radboudumc Nijmegen voerde dit stimuleringsprogramma uit, 

in nauwe samenwerking met de Academische werkplaats Impuls (voorheen Academische Werkplaats Opvang en 

Herstel). Dit informatieblad over Housing First en de uitvoering ervan in praktijken in Nederland, is onderdeel van dit 

stimuleringsprogramma. De informatie waarover dit informatieblad rapporteert is verzameld via desk research en  

door middel van telefonisch interviews met HF-klanten, HF-begeleiders en de projectleiders van HF-praktijken. 

In dit informatieblad beschrijven we eerst kort wat Housing First  is, gevolgd door de basisprincipes van dit model. 

Daarna geven wij een impressie van de methodische aanpak in de acht HF-praktijken die deelnemen aan het 

stimuleringsprogramma. Vervolgens komen HF-klanten aan het woord over de ervaren verschillen tussen de HF-

begeleiding en begeleiding die zij ontvingen vóór HF, en over wat zij in HF vooral waarderen. Begeleiders vertellen 

vervolgens wat volgens hen het succes van HF bepaalt. Daarna komen op basis van de informatie van projectleiders 

de belangrijkste samenwerkingspartners bij HF aan bod, evenals de ervaren bevorderende en belemmerende 

factoren bij de uitvoering van HF en suggesties voor verbeteringen van HF. Dit informatieblad geeft ook een checklist 

waarmee kan worden nagegaan of HF-praktijken modelgetrouw werken, zoals de grondlegger, Sam Tsemberis, 

Housing First volgens het Pathways to housing model, bedoelde. 

 

2 Wat is Housing First?  
De traditionele opvang en begeleiding van dakloze mensen kent meestal een aantal stappen, namelijk: a eerste 

opvang in een laagdrempelige voorziening, b verblijf in een crisis- of 24-uursvoorziening en beschermd wonen, en c, 

indien mogelijk, doorstroming naar (begeleid) zelfstandig wonen. In deze ‘woonladderaanpak’ moeten dakloze 

mensen veelal voldoen aan diverse voorwaarden voordat zij een woning krijgen. Zelfstandige huisvesting moet in 

deze optiek worden waargemaakt of verdiend. Men gaat er vanuit dat dakloze mensen niet direct in staat zijn om 

zelfstandig te wonen. Opvangsystemen die uitgaan van dit woonladdermodel krijgen de kritiek dat zij dakloosheid 

niet zozeer beëindigen, maar hooguit managen (Burt & Spellman, 2007). HF kiest bewust voor een andere route. Het 

meest bekende HF-model is het Pathways to Housing1 model dat Sam Tsemberis in 1992 in New York invoerde. Dit 

model richt zich expliciet op langdurig dakloze mensen met ernstige psychische problemen én verslavingsproblemen 

(dubbele diagnosegroep).  

                                                           

1
 Voor meer informatie zie de website van Pathways to Housing (www.pathwaystohousing.org). 
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Vernieuwend aan HF is dat deze mensen niet 

eerst worden opgevangen in een crisis- of 

woonvoorziening, maar zonder eisen vooraf 

direct een zelfstandige woonruimte krijgen 

aangeboden. Daarnaast krijgen zij intensieve, 

integrale ondersteuning bij hun verdere herstel. 

De aangeboden woningen zijn niet 

geconcentreerd, maar verspreid over wijken 

vanuit de gedachte dat deze spreiding en het 

wonen onder de mensen, het herstel- en re-integratieproces bespoedigt. Het succes van HF lijkt verklaart te worden 

door de combinatie van directe toegang tot zelfstandige woonruimte en laagdrempelige, langdurig aangeboden 

integrale hulp door een multidisciplinair team (eventueel met ervaringsdeskundigen). Robuuste onderzoeken naar 

dit model wijzen op hoge percentages (tussen 68 en 88%) van voorheen dakloze mensen die, ook na langere tijd, 

stabiel gehuisvest zijn (Stefancic & Tsemberis, 2007; Tsemberis, Gulcur, & Nakae, 2004).2 

 

3 Basisprincipes HF volgens Pathways to Housing 
De inzet van Pathways to Housing is langdurig dakloze mensen met complexe problemen de kans te geven te 

herstellen van dakloosheid, zo zelfstandig mogelijk te functioneren en (weer) te participeren in de maatschappij. 

Volledig zelfstandig wonen zonder begeleiding is het streven, maar geen noodzaak. De aanpak van Pathways to 

Housing is gebaseerd op acht basisprincipes, waarvan er drie te maken hebben met het wonen en de overige vijf met 

de methodische aanpak.  

 

Wonen: 

1. Huisvesting is een basisrecht  

2. Woonruimten verspreid over de wijken  

3. Wonen scheiden van begeleiden en behandelen  

 

Ondersteunen/Methodische aanpak: 

1. Respect, warmte en compassie voor alle klanten 

2. Ondersteuning zo lang dat nodig is 

3. Keuzes van klanten als vertrekpunt 

4. Hersteloriëntatie 

5. Harm reduction 

 

                                                           

2
 Pathways to Housing zou het eerste Housing First model zijn. Voor het oorspronkelijke gedachtegoed wordt echter ook wel verwezen naar 

andere modellen. De filosofie van deze modellen is nagenoeg hetzelfde, namelijk dat huisvesting gegarandeerd moet worden zonder 

voorwaarden vooraf. Voor de verschillen tussen de modellen raadpleeg Schiff & Rook (2012). 
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De basisprincipes van Pathways to Housing worden hieronder kort uitgelegd. Het HF-model, zoals ontwikkeld door 

Tsemberis, beschouwt wonen als een basisrecht en schrijft daarom voor dat dakloze mensen een woning moeten 

krijgen zonder dat zij eerst aan allerlei voorwaarden moeten voldoen. Binnen Pathways to Housing wordt gesteld dat 

huizen verspreid moeten zijn over de wijken en dat de voorkeur van klanten leidend is bij het kiezen van het 

appartement en de locatie. Behandeling en begeleiding zijn bij Housing First nadrukkelijk gescheiden van 

huisvesting. Dakloze mensen krijgen volgens het HF-model direct een zelfstandige woonruimte. Hen wordt enkel 

gevraagd om in te stemmen met 1) inkomensbeheer (voor het tijdig betalen van de huur) en 2) een wekelijks 

huisbezoek van een begeleider zodat hij/zij een vinger aan de pols te kan houden.  

 

Begeleiders investeren veel in de werkrelatie met hun klanten, waarbij respect, warmte en compassie centraal 

staan. In het HF-model worden klanten zo lang als nodig ondersteunt vanuit Housing First. Door het hebben van een 

woning en het ontvangen van begeleiding kunnen de mensen langzaam maar zeker loskomen van de modus van 

puur overleven. De woning geeft hen de stabiliteit om te kunnen bedenken wat voor hen een zinvol leven is en om 

weer plannen te kunnen maken.  

 

In de begeleiding van Pathways to Housing ligt de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van de klanten en staan  

hun keuzes centraal. Het accent van de methodische aanpak ligt meer op herstel en het versterken van de eigen 

kracht en mogelijkheden van klanten dan op het terugdringen van stoornissen en problemen. Klanten krijgen 

intensieve, ondersteunende hulp op verschillende leefgebieden, zoals gezondheid, verslaving, scholing, werk en 

dagbesteding. Deze hulp is gericht op herstel en sociale integratie, is laagdrempelig en integraal. Pathways to 

Housing gaat er vanuit dat stoppen met middelengebruik niet voor alle klanten een optie is en dat psychische 

problemen kunnen blijven bestaan. Om die redenen werken begeleiders van Pathways to Housing met de harm 

reduction principes en strategieën. Deelname aan behandeling voor verslaving en psychische problemen is niet 

verplicht en ook andere hulp hoeven klanten niet op voorhand te accepteren. Begeleiders motiveren hun klanten 

om, als dat nodig is, hulp te accepteren en zij zorgen dat de benodigde hulp en ondersteuning beschikbaar is.  

 

De hulp wordt - volgens het model - bij voorkeur geboden door een multidisciplinair team waar 

ervaringsdeskundigen deel van uitmaken. Dit team is 24 uur per dag bereikbaar voor klanten. De aanpak is gestoeld 

op vrijwilligheid, maar is niet vrijblijvend. Klanten zijn verantwoordelijk voor hun eigen welzijn en dat van hun 

naasten, dragen zorg voor hun woonomgeving en worden hierop zo nodig aangesproken. Via het stimuleren van de 

eigen regie en door te blijven aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van klanten, trachten begeleiders 

ongewenst gedrag te voorkomen. Als het ongewenste gedrag zich toch manifesteert dan zoeken begeleiders samen 

met de klant naar werkzame oplossingen. Het aangaan van een dialoog met de klant en het bieden van een tweede 

kans, zo nodig ook een derde en vierde, vloeit hier automatisch uit voort. 
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4 Methodische aanpak 
De projectleiders van de acht3 HF-praktijken die aan het Stimuleringsprogramma HF meedoen, is gevraagd meer 

inzicht te geven in de methodische aanpak in hun praktijk. De gebruikte methodische aanpak wordt beschreven aan 

de hand van de vijf basisprincipes die betrekking op de methodiek van HF. 

 

Respect, warmte en compassie  

De projectleiders is gevraagd de werkrelatie tussen de HF-begeleiders en de klanten te typeren. Alle praktijken 

onderschrijven het principe dat er met respect, warmte en compassie met klanten wordt omgegaan. De werkrelatie 

tussen begeleiders en klanten wordt met de volgende woorden omschreven: gelijkwaardig, vriendschappelijk, 

professioneel nabij i.p.v. op afstand, het formele hulpverlenersjasje uitdoen, compassie en samenwerken.  

De projectleiders geven aan dat maatwerk en aansluiten bij de klant belangrijk is in de begeleiding. Een goede match 

tussen klant en begeleider is essentieel. Soms werkt een joviale aanpak het beste, waarbij op een vriendschappelijke 

manier een vertrouwensband wordt opgebouwd. Bij andere klanten werkt een strengere aanpak beter. Eén van de 

praktijken werkt met vijf verschillende typen begeleiders: agent, docent, moeder, buddy en creatieveling. Bij elke 

klant wordt gekeken welk type begeleider het beste bij de klant past. Twee praktijken geven aan bij het selecteren 

van nieuwe medewerkers te letten op de bevlogenheid van de sollicitanten. Volgens hen is compassie met de 

doelgroep belangrijk, evenals dat de klant “dichtbij” mag komen.  

 

Ondersteuning zolang dat nodig is 

Alle projectleiders geven aan dat zij hun klanten in principe zolang als nodig ondersteuning kunnen bieden. 

Eén van de projectleiders legt uit dat zij met hun klanten een tweejarig traject aangaan. Na twee jaar wordt de 

situatie van de klanten geëvalueerd en wordt besloten of klanten uitstromen (en de woning op hun eigen naam 

komt) of dat het HF-traject wordt verlengd. Een verlenging van een traject gaat in samenspraak met de gemeente, 

omdat de gemeente in het algemeen de beschikkingen afgeeft voor toelating van klanten tot HF. Een andere 

projectleider laat weten dat zij jaarlijks evalueren of het HF-traject van een klant verlengd moet worden. Ook hier 

wordt de beslissing over de trajectverlenging in samenspraak met de gemeente genomen. Een andere projectleider 

geeft aan dat ze in hun praktijk met het principe ‘ondersteuning zo lang als nodig’ soms wel erg ver gaan en dat het 

bijna nooit voorkomt dat ze voortijdig met HF stoppen; de vraag speelt hier eerder of ze niet te lang doorgaan met 

kansen geven. Een vierde projectleider noemt in verband hun tweede- of derdekansbeleid. Dit houdt in dat zij 

klanten die uitgezet zijn blijven volgen en dat nagaan of herplaatsing tot de mogelijkheden behoort. Twee 

                                                           

3
 Voor dit onderzoek selecteerden we acht HF-praktijken die aangesloten waren bij het Platform HF en die: a zich richtten op de 

doelgroep van HF, namelijk  dakloze mensen met psychische en/of verslavingsproblemen, b werkten volgens de HF basisprincipes, 
en c twee jaar of langer in uitvoering waren. Deze acht praktijken waren: HF Amsterdam (Discus), HF Arnhem, HF Breda, HF Den 
Haag, HF Dordrecht, HF Eindhoven, HF Noord-Limburg en HF Utrecht. Vanwege de tijdsinvestering namen slechts drie van de in 
totaal zeven Discusteams deel aan het onderzoek. Deze drie teams zijn ad random gekozen. 
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projectleiders vertellen dat ze klanten blijven volgen, ook nadat ze zijn uitgestroomd. Zo gaan ze bijvoorbeeld een 

aantal keer per jaar op de koffie om na te gaan hoe het met de klanten gaat.  

 
Zelfbepaling & respect voor keuzes  
De projectleiders van alle praktijken geven aan de keuzes van klanten te respecteren, mits deze keuzes de 

voorwaarden voor het krijgen en behouden van een woning niet in de weg staan, namelijk (tijdig) betalen van de 

huur en afwezigheid van overlast. Hoewel respect voor de keuzes van de klant voorop staat, gaan begeleiders altijd 

een dialoog aan met de klant als hun keuzes negatieve gevolgen hebben.  

Zo geeft een van de projectleiders aan dat er altijd wordt uitgegaan van de gedachte: “Wat wil de klant en hoe gaan 

we het regelen”. Als bepaalde keuzes schadelijk zijn, wordt dit besproken met de klant, maar ook gedeeld en 

besproken met het team. De projectleider legt uit dat het belangrijk is om met collega’s samen de grenzen van 

gedrag vast te leggen en te bespreken hoe op het gedrag gereageerd wordt.  

Een projectleider legt uit dat in hun HF-praktijk begeleiders in gesprek gaan met klanten over de voor- en nadelen 

van bepaalde keuzes, bijvoorbeeld het weer gaan gebruiken van heroïne. Klanten wordt bijvoorbeeld gevraagd 

waarom zij weer gaan gebruiken en of ze hebben nagedacht over de gevolgen. Kiest de klant er alsnog voor om 

heroïne te gebruiken, dan respecteren zij deze keuze en zetten zij zich in voor zo veilig mogelijk gebruik (schone 

naalden, aanwezigheid van een naaldencontainer, etc.). Een andere praktijk benadrukt dat het belangrijk is dat 

klanten de kans krijgen te leren van hun keuzes. Een gesprek over de gevolgen van keuzes vindt in deze praktijk 

alleen plaats als klanten zich niet houden aan de voorwaarden voor deelname aan HF.  

 

Hersteloriëntatie 

Projectleiders is gevraagd of ze in hun praktijk een bepaalde methodiek gebruiken om het herstel van klanten te 

ondersteunen. Alle praktijken werken met een krachtgerichte herstelmethodiek zoals Krachtwerk of Systematisch 

Rehabilitatiegericht Handelen (SRH). Bij deze methodieken staan de krachten van klanten centraal. Vandaar uit 

worden doelen gesteld. Begeleiders sluiten aan bij de intrinsieke motivatie van klanten. Eén van de projectleiders 

geeft aan alleen SRH te gebruiken als dit nuttig is voor de klant. Over het algemeen geldt dat in eerste instantie 

gekeken wordt naar wat de klant nodig heeft om goed te kunnen wonen. Pas in een latere fase wordt aandacht 

besteed aan het herstel van de klant, bijvoorbeeld op het gebied van sociale contacten of werk.   

 

Harm reduction  

Om inzicht te krijgen in de toepassing van harm reduction in de praktijken, is projectleiders gevraagd of 

middelengebruik bij de HF-praktijk geaccepteerd wordt en wat er gedaan wordt om de schadelijke effecten van het 

middelengebruik  te beperken.  

Bij alle praktijken is middelengebruik toegestaan. Het middelengebruik en de bijbehorende schadelijke effecten zijn 

vaak een gespreksonderwerp met de klant, maar gebruik is, en wordt niet verboden. Op een behandelvraag vanuit 

klanten wordt meteen ingespeeld. In geval van overlast door middelengebruik wijzen begeleiders op de mogelijke 

gevolgen, zoals het verliezen van de woning. Onderstaand citaat van een van de projectleiders geeft weer hoe hun 

HF-praktijk hierin staat.  
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“Middelengebruik is geaccepteerd binnen de regels van HF: je betaalt vaste lasten, laat begeleiding toe en 

veroorzaakt geen overlast. Als een van deze regels in het gedrang komt, gaan de begeleiders het gesprek 

aan. Ze geven de klant aan dat ze zijn keuze respecteren, maar dat zijn keus gevolgen heeft “  

 

De projectleider vervolgt met te zeggen:  

 

“De begeleiders kijken of  gedwongen opname mogelijk/noodzakelijk is, samen met psychiater en 

verslavingszorg, of via huisarts. … Soms kunnen we de klant niet handhaven, dan worden hij verplaatst  naar 

een andere woning, andere organisatie, of naar de dag- of nachtopvang. Bij verplaatsen gaan de begeleiders 

een gesprek aan met klant over wat een goede oplossing is. Soms houdt het gewoon op. Dit gebeurt in alle 

openheid, er wordt aangeven: dit is de einddatum. Als we het alleen zien verslechteren, dan geven wij advies. 

We kunnen niets verplichten, maar als er niets verbetert, dan houdt het op. De situatie kan dan voor de buurt 

ook niet.” 

 

5 Verschil tussen HF-begeleiding en eerdere begeleiding  
Om vast te stellen of de HF-begeleiding verschilt van andere vormen van begeleiding, zijn in dit deelonderzoek 

negenentwintig HF-klanten uit drie van de acht HF-praktijken geïnterviewd. Tweeëntwintig van hen konden hun HF-

begeleiding vergelijken met de begeleiding die ze kregen voordat zij bij HF kwamen. Het verschil met eerdere 

begeleiding, voorafgaand aan HF, is volgens deze klanten groot. Over de HF-begeleiding zijn zij allen (veel) positiever. 

 

“Het grote verschil is dat ze eerst hulp geven in de vorm van een woning. Niks moet, alles kan. Ze geven dan 

hulp op jouw tempo. Pas als je stabiel bent, gaan ze weer een stapje verder met hulp en stappen zetten. Bij 

anderen moest je eerst aan een heleboel dingen voldoen en pas dan kreeg je hulp. Ook blijven ze bij HF 

helpen. Ze laten je niet vallen.”  

“Het is 100% beter bij HF.” 

“De begeleiding vóór HF was nul. De Sociale Dienst en het wijkteam, die hebben niets voor me gedaan.” 

De manier waarop zij benaderd worden door de HF-begeleiders vinden zij misschien wel het grootste, positieve 

verschil. 

“Andere hulpverleners waren vaak uit de hoogte en dachten alle wijsheid in pacht te hebben. Bij HF zijn ze 

helemaal niet zo en benaderen ze je heel anders.” 

“Bij HF zijn ze professioneler en positiever naar mij toe.” 

Ook doen HF-begeleiders volgens de klanten net iets meer, zijn zij echt betrokken en werken zij vanuit hun hart. 

Ondersteuning wordt op maat geboden, afhankelijk van de wensen van de klant. Het gevoel er samen voor te gaan 

en het samen te doen is groot.  
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“Ik heb een uitzonderlijke begeleider, zij heeft veel geduld, past goed bij mij, dat hebben ze goed uitgezocht. 

In mijn ogen is zij de persoon die een stapje meer doet dan ze hoeft te doen. Ze is bereikbaar zelfs als ze vrij 

is. Daardoor ben ik ook bereid iets meer moeite te doen en dat beloont zij ook door meer te doen. Daardoor 

zijn wij een sterk team, dat geeft rust.” 

“….HF is echt anders. Zij zijn echt betrokken bij je en dat was in het verleden wel eens anders.” 

Doordat er minder regels zijn waaraan voldaan moet worden, voelen klanten meer vrijheid en minder sturing. Dit 

benoemen ze als een belangrijk verschil met eerdere begeleiding. 

“Zij zijn intensiever bezig in je leven op een goede manier. Ze laten je vrijer maar kijken goed met je mee. Niet 

van: je moet dit doen en je moet dat doen.” 

Klanten is gevraagd wat HF voor hen zo bijzonder en waardevol maakt. Enkele reacties zijn hieronder weergegeven:  

 

“Zij hebben mij weer het gevoel gegeven dat ik mens ben. …. Ik hoor er nu gewoon bij.” 

 

“Ik heb door hen mijn leven weer teruggekregen.” 

 

“De zekerheid die je hebt dat je wanneer je in de val loopt van je verslaving o.i.d., dat je toch die zekerheid 

houdt van rust, je eigen woning, de begeleiding die er voor je is.” 

 

6 Werkzame elementen van HF volgens klanten  
HF-klanten is tijdens het interview gevraagd welk aspect van HF hen het meest heeft geholpen. In de gesprekken 

komen vier werkzame elementen steeds terug: een eigen woning, de (houding van de) begeleiders, het werken aan 

herstel en de praktische hulp die de begeleiders bieden.  

 

“Het is een combinatie van dingen: Allereerst heel belangrijk de woning. Van daaruit had ik rust en stabiliteit. 

Daarna hielpen ze je met alles. Dingen voor elkaar krijgen bij de gemeente, huis inrichten, aan gezondheid 

werken, contact met familie leggen. Als je dan stabiliteit hebt, helpen ze weer verder. Zeer belangrijk is het 

één-op-één contact. Dat ze altijd voor je klaarstaan. Ook belangrijk dat je een gevoel krijgt van 'ons' en niet 

'hun en wij'. Maar er is geen dwang. Alle zorgen worden weggenomen.” 

Een eigen woning  

Alle klanten geven aan dat het krijgen van een eigen woning een positief effect heeft; dit geldt zowel voor klanten 

die van de straat komen als voor klanten die in een opvangvoorziening woonden. De zekerheid van een dak boven je 

hoofd, om van daaruit verder te kijken en te werken, geeft velen de rust die ze nodig hebben om dat ook te kunnen 

doen. Ze hoeven zich geen zorgen meer te maken over een slaapplek of een verblijfplek voor overdag. Daarnaast 

geeft een woning meer stabiliteit, privacy en regelmaat. De geïnterviewde HF-klanten zien een woning als een kans 

om opnieuw te beginnen en voelen zich daarmee gelijkwaardig aan andere sociale huurders. 
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“Rust. Niet meer moeten denken en vechten om een slaapplaats.” 

 

“Dat ik eindelijk een eigen plekje heb. En als ik de deur afsluit als ik wegga en dan weer terugkom dat alles 

nog hetzelfde is. Zoals ik het heb achtergelaten.” 

 

“Het feit dat je bij de intake de sleutels krijgt. Ze brengen je ernaar toe, dan gezamenlijk de zooi aanpakken 

die je je leven lang hebt opgebouwd. Dus vanuit die woning de problemen aanpakken. Dat aanpakken van de 

problemen gaat niet als je op straat zit.” 

 

Klanten noemen verder het herwonnen gevoel van vrijheid: kunnen doen en laten wat je wilt, zoals het uitnodigen 

van kinderen of van vrienden, of het hebben van een huisdier.  

“Het verschil is dat ik nu meer vrijheid heb. Daarvoor woonde ik bij instanties waar voorwaarden aan vast- 

zaten. Hier kreeg je eerst een huis met daaraan gekoppeld hulpverlening. De enige voorwaarden zijn : 1. huur 

op tijd betalen (schuldhulpverlening accepteren) 2. huis op orde houden/ geen overlast bezorgen voor de 

omgeving. Verder ben je vrij. Er is geen dwang. Je wordt in je waarde gelaten en als mens beschouwd.” 

 

“Het is voor mij heel bijzonder omdat ik nu een plek heb voor mezelf waar ik vrienden en ook mijn kinderen 

kan ontvangen. Dit betekent heel veel voor mij en is heel speciaal.” 

 

Het krijgen van een eigen woning is wel wennen voor sommige klanten.  

“Het was in het begin wennen. Omdat ik op straat geleefd heb, kon ik niet meer tegen muren. Ik heb dus 

eerst drie maanden op mijn balkon geslapen.” 

Een respectvolle bejegening  

Alle klanten geven aan dat in de begeleiding een goede match of klik met de begeleider essentieel is. Iemand die 

aandacht voor je heeft, naar je luistert en vraagt hoe ze je kunnen helpen in plaats van zelf te bepalen wat voor jou 

belangrijk is. En ook: iemand die regelmatig contact met je opneemt, goed bereikbaar is, snel reageert op een vraag, 

met je meedenkt in je herstel en je het gevoel geeft erbij te horen.  

“Geaccepteerd worden als persoon en niet als patiënt.” 

“…het bleek een andere manier van hulpverlening te zijn en die bevalt mij heel goed.” 

Het geeft een gevoel van veiligheid dat er altijd iemand is bij wie ze terecht kunnen. Bij enkele praktijken is er een 

mogelijkheid om 24/7 te bellen met bijvoorbeeld een hulplijn. 

Praktische hulp en werken aan herstel  
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Met een dak boven het hoofd en een goede klik met de begeleiding kan zonder dwang, bijvoorbeeld via een 

ontwikkelplan, gewerkt worden aan het verdere herstel, zoals het op orde brengen van de financiën, het aanvragen 

van een uitkering en andere zaken waar de klant behoefte aan heeft.  

“Ze hebben een vijf jarenplan gemaakt en inmiddels ben ik aan het werk en geef les maatschappijleer. Ik ben 

nog steeds aan de heroïne maar ik loop in een heroïneplan. De steun en het plan maken, waren het 

belangrijkste en daar hebben zij mee geholpen en dat hebben zij gedaan.” 

De praktische hulp die begeleiders aan klanten bieden, bijvoorbeeld bij het inrichten van de woning, is voor de 

klanten erg waardevol.  

 “Het meest waardevolle was het helpen met inrichten van de woning, maar ook met eigen administratie, 

boodschappen, dagbesteding.” 

Een van de klanten noemt dat ze zelfstandiger is sinds er weer dingen van haar gevraagd worden. 

 

7 Succes van HF volgens begeleiders 
Voor dit onderzoek zijn bij drie praktijken diepte-interviews gehouden met begeleiders. Per praktijk zijn twee 

begeleiders geïnterviewd. Alle geïnterviewde begeleiders zijn zeer enthousiast over HF en zij vinden HF ook erg 

succesvol. Er is volgens hen slechts weinig uitval bij hun HF-praktijken.  

 

“ Ik merk dat mensen stabiel worden, dingen oppakken, vertrouwen in zichzelf krijgen. Je merkt dat alle 

mensen blijven wonen bij ons, er is heel weinig uitval. Je ziet goed dat het echt een succes is.” 

 

 “Ik vind het succesvol omdat ik mensen echt zie groeien in zelfvertrouwen zodra ze weer een eigen woning 

hebben. Dat ze weer hun rol terugvinden in de maatschappij als burger, buurman, en niet alleen maar als 

verslaafde. Ze merken: ik ben ook gewoon een mens, niet alleen maar een tbs’er. Toen ik de klant in 

beweging had gekregen om te schilderen, zeiden mensen ‘We zien jou niet als cliënt, we zien jou als 

kunstenaar’.” 

 

 “Ik denk dat de reden is dat het zo goed werkt dat je met mensen te maken hebt die uitgekotst zijn, met vaak 

een stigma van junkie. Je start met zo’n enorm vertrouwen: we geloven in jou, we houden van jou totdat je 

het tegendeel bewijst. Dat geeft ze weer vertrouwen, geeft ze eens kans, je laat ze weer meedoen. Je maakt 

ze ook weer verantwoordelijk ergens voor. Als je ergens verantwoordelijk voor bent dan doet dat wat met je. 

Je zet echt weer wat op het spel.”  

 

“ik vind het een succes, we hebben een hele berg mensen kunnen huisvesten, grootste gedeelte woont nog, 

dat is een hele prestatie.” 
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Op de vraag wat nodig is om HF (verder) te verbeteren of te versterken, geven twee begeleiders aan meer 

begeleidingstijd te willen. Twee andere begeleiders noemen: meer naamsbekendheid voor HF, onderlinge 

uitwisseling tussen HF-organisaties, bijvoorbeeld op een nationale HF-dag, meer stabiliteit binnen de groep van 

begeleiders, minder starre criteria voor uitstroom uit HF en het creëren van time-out plekken voor klanten die 

tijdelijk uit hun woning moeten.  
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8 Begeleiding in een notendop 
Projectleiders, begeleiders en klanten is gevraagd welke begeleiding geboden wordt in de HF-praktijken, onder meer 

bij hun gezondheid, hun bestaansvoorwaarden (huisvesting, inkomen, dagbesteding etc.), en hun sociale contacten.  

8.1 Gezondheid 

Bij lichamelijke en/of psychische problemen worden de klanten ondersteund door hun begeleider. Eén begeleider 

geeft aan bij alle klanten aan de gezondheid van de klant te werken, een ander doet dat alleen als de klant zelf 

aangeeft hieraan te willen werken. Verschillende begeleiders benadrukken dat zij woonbegeleiders zijn en niet 

betrokken zijn bij de behandeling van klanten. Zij helpen hun klanten ‘enkel’ bij het vinden van de juiste zorg (ggz, 

ggd, factteam etc) en ondersteunen hen bij de aanmelding/ inschrijving bij deze zorgorganisaties. De behandeling 

wordt aan de behandelaar overgelaten.  

 

“In principe gaan wij nooit op de stoel van de behandelaar zitten. We proberen woonbegeleiding en 

behandelkant echt volledig van elkaar te scheiden.” 

 

Eén begeleider helpt haar klanten niet alleen bij aanmelding, maar helpt hen ook om op tijd op afspraken te komen 

en gaat met hen mee naar de afspraken. Deze begeleider geeft aan dat sommige klanten zich alleen inschrijven als zij 

toezegt mee te gaan naar afspraken.  

 

Bij klanten met verslavingsproblematiek proberen begeleiders klanten inzicht te geven in de mate van gebruik en in 

de gevolgen van hun middelengebruik. Ze bekijken met de klant wat nodig is om stabiel te blijven en proberen 

klanten die teveel gebruiken te motiveren om in behandeling te gaan. Het traject de daadwerkelijk start van een 

behandeling is soms lang, omdat klanten (in het begin) behandeling vaak niet nodig vinden.  

 

“Met één stel ben ik jaren bezig geweest voor zij een behandeling in zijn gegaan.” 

 

Eén van de begeleiders geeft aan het middelengebruik vooral aan te pakken als het gebruik het functioneren van de 

klant negatief beïnvloedt of als de klant er zelf last van heeft. Klanten worden nooit gedwongen om in behandeling 

te gaan. 

 

Eén van de projectleiders geeft aan dat zij hun klanten ophalen bij ontslag uit een kliniek. Zij nemen dan bijvoorbeeld 

met de behandelaars door wat er in de medicatie is veranderd en bespreken andere relevante zaken. 

 

Als de (gezondheids)situatie van een klant instabiel dreigt te worden, gaan de begeleiders hierover met de klant in 

gesprek. Bij ernstige zorgen over de (gezondheids)situatie, gaan de begeleiders een stap verder en bellen 

bijvoorbeeld in het bijzijn van de klant de huisarts, of zoeken contact met andere deskundigen. Soms wordt in deze 

situaties een mini-zorgconferentie georganiseerd waarin verschillende partijen, zoals de woningbouwcorporatie en 

de behandelaar, samen overleggen over de klant.  
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De geïnterviewde klanten zijn positief over de ondersteuning van hun gezondheid binnen HF. Ze vinden het fijn dat 

begeleiders meegaan bij bezoeken aan huisarts, ziekenhuis of tandarts. Eén klant vertelt dat de begeleiders zorgen 

dat hij de juiste medicijnen krijgt. Twee klanten geven aan dat zij, in de periode dat zij nu bij HF zijn, een nieuw gebit 

hebben gekregen: “Ik kan weer lachen, ik kan weer eten.” Twee klanten zijn naar eigen zeggen meer gaan bewegen 

en één klant geeft aan dat zij geholpen is om gezonder te gaan eten. Vier klanten merken dat het beter gaat met hun 

verslaving en één daarvan geeft aan dat zowel zij als haar partner zelfs helemaal van hun verslaving af zijn.  

  

8.2 Bestaansvoorwaarden 

 

Stabiliteit van huisvesting 

Aan begeleiders is gevraagd wat ze doen met betrekking tot de stabiliteit van huisvesting van klanten, met name 

waar het gaat om het klantcontact met buren en overlastmeldingen door woningcorporaties.  

Drie van de zes ondervraagde begeleiders benadrukken het belang van goed contact met de buren en stimuleren 

hun klanten kennis te maken met hun buren en/of zoeken zelf contact met de buren. Van de overige drie 

begeleiders wordt niet duidelijk wat ze doen met betrekking tot het contact met buren. 

Alle zes de begeleiders hebben afspraken met de woningbouwcorporaties met betrekking tot overlast door de klant. 

Vijf van hen onderstrepen het belang van een goede, transparante relatie met de woningbouwcorporaties. Eén 

begeleider geeft aan dat zij bij nieuwe HF-trajecten zeker halfjaarlijks een gesprek heeft met zowel de klant als de 

woningcorporatie om te evalueren hoe het met de klant gaat, specifiek wat betreft het wonen. 

 

Een van de begeleiders geeft aan dat hij bij overlast altijd in gesprek gaat met de klant, de melder van de klacht en 

de woningcorporatie, en dat de klant bij drie klachten uit de woning wordt gezet. Een andere begeleider vertelt dat 

zij bij een melding van overlast met de melder in gesprek gaat en soms ook de buurtregisseur inschakelt. Met deze 

buurtregisseur hebben ze nauw contact en hij is goed op de hoogte van wat er allemaal speelt. Bij aanhoudende 

overlast zoeken ze samen met de klant naar de oorzaken van het overlastgedrag, om hem zo goed mogelijk te 

kunnen ondersteunen bij het veranderen van dit gedrag. Een derde begeleider meldt dat zij met de gemeente en de 

woningbouwcorporatie de afspraak hebben dat zij bij een overlastmelding binnen 24 uur contact zoeken met zowel 

de melder als de klant. Als de klachten ernstig zijn, bieden ze soms time out aan waarbij de klant even uit de 

omgeving kan. Soms organiseren ze een tweedekanswoning. Dat laatste gebeurt alleen als ze verwachten dat de 

klant het in de nieuwe woning wel redt. Twee begeleiders gaan in gesprek met de melder om uit te zoeken wat er 

aan de hand is en één van hen schakelt, indien nodig, ook de hulp in van de wijkagent. De wijkagent wordt gevraagd 

de klant te beschermen tegen ‘foute vrienden’. Eén begeleider is niet ingegaan op het overlastvraagstuk. 
 

Eén begeleider wil het contact met de woningcorporatie graag uitbreiden door de klant vanaf het begin van zijn HF- 

traject zichtbaar te maken bij de woningcorporatie, zodat ze weten wat er speelt en ze een gezicht hebben bij het 

verhaal. De begeleider is zich ervan bewust dat dit veel tijd en welwillendheid vraagt van alle betrokken partijen. 

Een andere begeleider heeft vaak met overlast te maken en ervaart niet altijd voldoende tijd om op 

overlastmeldingen in te gaan. Eén begeleider wil graag een weekenddienst, om niet achter de feiten aan te lopen, 

maar beseft zich dat dit onmogelijk is.  
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Financiën 

Veel HF-klanten hebben aan het begin van hun HF-traject hoge schulden en komen, zodra ze een eigen adres 

hebben, weer in beeld bij hun schuldeisers. Dit levert stress op, net als het moeten betalen van de vaste lasten van 

de nieuwe woning. Een groot percentage (85-90%) van de klanten wil dan ook hulp bij zijn financiën (zie infoblad 

“Het functioneren van Housing First klanten gevolgd in de tijd”). Twee praktijken geven aan dat bewindvoering niet 

verplicht is en dat klanten vaak eerst zelf proberen om hun schulden af te betalen. Meestal lukt dit niet en worden 

klanten alsnog gekoppeld aan budgetbeheer of bewindvoering. Een van deze praktijken zoekt nu uit of tijdens het 

eerste trajectjaar bewindvoering verplicht kan worden gesteld. Klanten uit deze praktijk worden bij hun financiën 

ondersteund door begeleiders of schuldhulpmaatjes, of er wordt op andere manieren budgetondersteuning 

geregeld. Een andere HF-praktijk heeft binnen de eigen organisatie een afdeling budgetbeheer waar de meeste 

klanten schuldhulpverlening krijgen. 

 

Ook klanten geven aan dat er vanuit de HF praktijk hulp is bij het op orde brengen van de financiën.  

 

“Ik heb geen ervaring met huursubsidie en dat soort dingen, ze leren me hoe ik dat moet doen. Rekeningen 

betalen, ik weet niet hoe dat moet, daar heb ik [naam begeleider] voor.”  

 

“Iedere week krijg ik bezoek van [naam begeleider], dan bespreken we dingen waar ik tegenaan loop. 

Bijvoorbeeld rekeningen die ik al die jaren vergeten was. Ik ben in de schuldsanering terecht gekomen. De 

schulden zijn nu ook aangepakt. Voorheen had ik bijvoorbeeld schulden van boetes, ik moest 500 per maand 

betalen. Dat kon ik niet, dus werd ik weer gegijzeld. Dat is nu van de baan.” 

 

“Ten eerste ging mijn huur regelrecht naar [HF praktijk] . Dat is een stok achter de deur voor mij. De sociale 

dienst heeft dat met ze geregeld. Hierdoor raak ik niet achter met huur. Nu met bewindvoering, ik moet het 

met 50 of 60 euro per week rooien, dan vind ik niet leuk, maar ik heb geen zin meer in incassobureau's.” 

 

“Het hele financiële plaatje: huur, Nuon, Menzis, dat is kortgesloten via de sociale dienst. Dat heeft HF 

geregeld in combinatie met mij. Zelf was ik heel chaotisch daarin.” 

 

Dagbesteding 

HF ondersteunt klanten bij het vinden van passende dagactiviteiten. Een reguliere baan is vaak niet bereikbaar, de 

afstand tot de arbeidsmarkt is te groot. Dagactiviteiten zijn volgens HF-begeleiders erg belangrijk voor het 

opbouwen van een positief zelfbeeld. Zij merken echter dat activering vaak lastig is omdat klanten lang niet altijd 

gemotiveerd zijn.  

 

 “Vaak ligt het eraan hoe lang iemand dakloos is. Als dit lang is dan willen ze vaak een tijdje op de bank 

zitten, vermoeidheid, geen behoefte aan meedoen. Anderen zijn juist heel erg gemotiveerd, ook omdat ze 

geld nodig hebben om alles te kunnen betalen.” 
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Een van de organisaties heeft een speciaal programma ontwikkeld dat in het teken staat van dagactivering van HF- 

klanten. Hierbij gaan coaches op een laagdrempelige manier op zoek naar passende werkzaamheden en activiteiten. 

De projectleider van deze praktijk geeft aan dat het programma effectief is, maar dat de klanten minder grote 

stappen zetten dan van tevoren gehoopt.  

 

Verschillende geïnterviewde klanten geven aan door HF nu meer activiteiten uit te voeren: vrijwilligerswerk, sporten, 

sociale activiteiten in buurthuis, solliciteren, werk of opleiding.  

 

“Mijn begeleider heeft ervoor gezorgd dat ik op de zorgboerderij (mijn dagbesteding) terecht kan.” 

 

“Via [Naam HF-praktijk] heb ik een opleiding gevolgd tot specifiek begeleider bijzondere doelgroepen.” 

 

“ Ze komen met initiatieven, zoals een buurthuis, een sportorganisatie. Ze nemen je mee om te kijken of het 

wat voor je is en dan kan je zelf kiezen of je dat wilt” 

 

Een aantal klanten zegt nu (nog) geen behoefte te hebben aan dagactiviteiten. 

 

“Ze hebben wel dingen aangeboden, maar daar zat ik niet op te wachten. Vrijwilligerswerk hebben ze wel 

eens geopperd … Ze bieden dagbesteding wel aan, maar als ik iets wil doen, dan doe ik dat zelf wel.” 

 

8.3 Sociale contacten 

De projectleiders van twee van de acht praktijken geven aan het steunende sociale netwerk rondom klanten in kaart 

te brengen. Het aanhalen van contacten met familie of vrienden gebeurt alleen als de klant daar behoefte aan heeft. 

Het verbeteren of aanhalen van deze contacten is soms lastig. Vooral als de relatie met familie, vrienden of klanten  

erg geschaad is. Enkele klanten zijn met hulp van hun HF-begeleider weer in contact gekomen met hun familie: 

 

“De begeleider is zelfs meegegaan naar Friesland om mijn dochtertje op te halen zodat ze bij mij kon logeren. 

Ze is 7 jaar.” 

 

“…toen hebben ze heel langzaam stapje voor stapje er naartoe gewerkt dat ik weer contact heb met mijn 

familie. Met mijn ouders en kinderen. Ze hebben me geholpen en de moeite genomen om ook mee te gaan.” 

 

Drie praktijken geven aan de buren niet te vertellen dat een HF-klant naast hen woont. Een van de praktijken legt uit 

dat ze dat niet doen om de klant de kans te geven zo normaal mogelijk te wonen. Andere praktijken hebben juist 

zeer intensief contact met de buren. Bij één praktijk hebben begeleiders bijvoorbeeld de telefoonnummers van de 

buren en zijn de lijntjes heel kort. Bij alle praktijken bemiddelen de begeleiders in geval van overlast.  
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9 Samenwerkingspartners  
De belangrijkste samenwerkingspartners van de acht HF-praktijken (volgens de projectleiders) staan in het volgende 

overzicht. 

Partner  Inhoud samenwerking 

Gemeente Met de gemeente wordt op verschillende vlakken samengewerkt.  

 Overleg met gemeenten over afgifte en verlenging van (WMO) 

beschikkingen/ indicaties. 

 Het evalueren van eventuele continuering van HF-trajecten. 

 Een eenmalige uitkering aan klanten voor het inrichten van hun huis 

 Contact met de Dienst Werk en Inkomen, o.a. voor aanvragen van 

uitkeringen en automatische afschrijving van de huur. 

Woningbouwcorporatie De samenwerking met de woningbouwcorporaties bestaat voornamelijk uit: 

 Contact rondom het aan het aanleveren van woningen voor nieuwe 

klanten. 

 Contact rondom overlastmeldingen. 

 Overleg over woningen, klanten en een preventieve aanpak van overlast.  

Zorgprofessionals (bv 

huisarts) 

HF-begeleiders ondersteunen klanten in hun contacten met andere 

zorgprofessionals (bijvoorbeeld hulp bij inschrijving) en gaan, als dit gewenst is, 

met klanten mee naar een afspraak. Overleg met de huisarts is nodig voor een 

verwijzing naar verslavingszorg of GGZ.  

GGZ/Verslavingszorg Samenwerking, in de zin van afstemming van hulp bij individuele HF-klanten, is 

weinig tot niet aan de orde. Er is vooral contact als een HF-client doorverwezen 

wordt naar de GGZ/ verslavingszorg. Soms is er sprake van het vragen en/of 

geven van consultatie. Eén praktijk geeft aan dat het soms lukt om bij de 

verslavingszorg de wachttijden voor hun klanten iets te verkorten.  

Politie/justitie Met wijkagenten is er vooral contact bij overlastmeldingen.  

Justitie is met name een samenwerkingspartner als klanten na het betrekken van 

hun woning weer zichtbaar worden voor justitie, waarbij het vaak gaat over 

boetes en nog uit te zitten celstraffen. Een van de praktijken geeft aan een kort 

lijntje te hebben met het OM. Als cliënten voor moeten komen wordt 

bijvoorbeeld gekeken of het mogelijk is om de straf zo in te richten dat de klant 

bij HF kan blijven wonen.  

 

Verschillende praktijken zijn (zeer) positief over de samenwerking met de woningbouwcorporatie. Eén projectleider 

geeft aan vaak met de woningbouwcorporatie om de tafel te zitten om klanten te bespreken. Een andere 

projectleider zegt dat de woningbouwcorporatie zeer goed “snapt waar het om gaat” en weer een ander vertelt dat 

de woningbouwcorporatie zich goed aan zijn inspanningsverplichting houdt, en hen consulteert als huurders 

problemen ondervinden. De lijntjes zijn kort. Andere praktijken noemen ook knelpunten in de samenwerking, 
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bijvoorbeeld dat door reorganisaties binnen de woningbouwcorporatie het concept HF telkens opnieuw uitgelegd 

moet worden en dat er soms te weinig begrip is voor individuele casussen waarbij teveel op de regels gefocust wordt 

(bijvoorbeeld dat een klant minimaal drie jaar dakloos moet zijn voordat hij/zij in aanmerking komt voor een 

woning).  

 

Alle projectleiders is gevraagd met welke partners ze graag willen samenwerken, maar met wie de samenwerking 

niet (goed) van de grond komt.  

 Eén HF-praktijk wil in de toekomst graag (meer) samenwerken met de sociale buurtteams, omdat deze 

teams een belangrijke positie in de wijk innemen en goed weten welke initiatieven in de wijk beschikbaar 

zijn. Op dit moment komt het buurtteam pas in beeld als de woning op naam van de klant komt te staan, en 

het buurtteam ‘verantwoordelijk wordt’ voor de klant. 

 Eén HF-praktijk wil graag iemand van de GGZ toevoegen of koppelen aan hun team. Dit vergroot volgens de 

projectleider de deskundigheid van het HF-team en het kan ervoor zorgen dat sneller gereageerd wordt bij 

crisissituaties. Daarnaast kan deze behandelaar laagdrempelig een relatie opbouwen met de klant, wat 

vervolgens het startpunt van een behandeltraject kan zijn.  

 Een praktijk wil, in verband met krapte op de woningmarkt, in de toekomst gaan samenwerken met 

particuliere verhuurders. 

 Eén praktijk wil vooral de samenwerking met de beleidsadviseurs van de gemeente verbeteren. Deze 

samenwerking verloopt stroef. Zij ervaren dat, mede door het grote aantal personele wisselingen binnen de 

groep beleidsadviseurs, het lastig is om binnen de beleidsafdeling van de gemeente draagvlak voor HF te 

creëren en te bestendigen.  

 Verder geeft een praktijk aan dat de samenwerking met de wijkcoach beter zou kunnen. De wijkcoach wil 

volgens hen soms iets te veel de regie hebben in de hulpverlening. 

 

10 Signaleringen voor verbetering van HF volgens klanten en begeleiders 
Zowel projectleiders als begeleiders pleiten voor meer naamsbekendheid van HF. Als voor anderen (zoals 

gerechtsdeurwaarders) duidelijker is wat HF is en om welke doelgroep het gaat, dan stellen zij zich mogelijk 

flexibeler op tegenover klanten en geven hen de ruimte die zij nodig hebben. Eén van de klanten benadrukt dit ook. 

Projectleiders ervaren dat de samenwerking met partners soms niet wil vlotten door hun onbekendheid met de 

doelgroep. 

 

Belangrijk is ook het signaal van twee begeleiders dat er een verschuiving van de doelgroep plaatsvindt. Vanuit 

andere organisaties of buurtteams komen mensen binnen die niet tot de oorspronkelijke doelgroep van HF horen. 

Meer tijd en een betere screening van klanten kan volgens hen bijdragen aan het vinden en toelaten van klanten die 

binnen het oorspronkelijke HF-profiel passen. Een begeleider zegt: 
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“Ik ben nu een man tegengekomen die al 20 jaar in tentje woont, maar volgens gemeente bestaat hij niet. 

Dat zijn echt HF-klanten, mensen die onzichtbaar zijn. Mensen opsporen is groot deel van het voortraject van 

HF.”   

 

Wat betreft het wonen is er een grote wens, namelijk: 

 Meer woningen die sneller beschikbaar komen 

 (Meer) budget voor het inrichten van de HF woningen   

 

Een van de geïnterviewde begeleiders geeft aan dat het mooi zou zijn als er een time-out voorziening zou zijn waar 

klanten die veel overlast veroorzaken, of waar het even niet zo goed mee gaat, een tijdje kunnen verblijven. Hij ziet 

zo’n time-out hotel, waar klanten tot rust kunnen komen, als een utopie.  

 

Wat betreft de methodische aanpak, kan meer dan de helft van de geïnterviewde klanten geen verbeterpunten van 

HF noemen. 

 

“Ik heb geen verbeterpunt. Ik ben lovend over HF. Ik vind dat ze het geweldig doen.” 

 

“Eigenlijk niet want wat ze doen is al heel goed. Ze halen echt mensen van de straat af en houden ze ook van 

de straat.” 

 

Wat klanten, en ook de begeleiders, wel naar voren brengen is de wens van:  

 Meer activiteiten voor klanten, zoals bijvoorbeeld sporten. Bij voorkeur activiteiten die geen/ weinig geld 

kosten. 

 Meer activiteiten waar klanten of ex-klanten bij kunnen helpen en hun expertise bij in kunnen zetten. Denk 

aan activiteiten waarbij ze elkaar komen en ervaringen delen of op andere manieren iets voor anderen 

kunnen betekenen.  

 

In relatie tot de HF-begeleiding signaleren klanten en begeleiders het te grote verloop onder de begeleiders. Waarbij 

laatstgenoemden opmerken dat het belangrijk is dat begeleiders in vaste dienst zijn, omdat dat zorgt voor 

continuïteit in de relatie met de klanten, wat bevorderlijk is voor hun herstel. 

 

Enkele klanten noemen meer praktische zaken als verbeterpunten, zoals meer hulp in de huishouding vanuit HF, 

meer financiële ondersteuning bij de inrichting van de HF-woning en een betere kwaliteit van de stoffering en 

schilderwerkzaamheden van de HF-woning zoals die door HF-praktijk wordt geregeld.  

 

10.1 Factoren die een  succesvolle uitvoering in de weg staan 

De projectleiders is gevraagd factoren te noemen die een succesvolle uitvoering van HF in de weg staan. Hierna volgt 

een overzicht van de genoemde belemmerende factoren. 
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 Schaarste van woningen: het aanbod is kleiner dan de vraag. 

 Gebrek aan geschikte woningen: veel aangeboden woningen zijn gehorig, en vooral voor klanten uit de 

psychiatrie vaak niet geschikt.  

 Het gedrag van klanten: het gedrag van klanten kan een negatief effect hebben op de begeleiding doordat 

klanten bijvoorbeeld boos of erg wantrouwend zijn of hun begeleiders intimideren. Vaak is dit gedrag 

gerelateerd aan verslaving of psychiatrie.  

 Opname in detentie: klanten die in detentie zitten hebben vaak te weinig geld om de huur nog te betalen.   

 Financiële situatie van de klanten: In de eerste maanden hebben klanten het financieel vaak moeilijk. Ze 

hebben vaak minder geld dan ze op straat hadden en er moeten ineens weer rekeningen betaald worden. 

Dit levert stress op.  

10.2 Factoren die een  succesvolle uitvoering bevorderen 

De projectleiders is ook gevraagd welke factoren bijdragen aan een succesvolle uitvoering van HF. Hierna volgt een 

overzicht van de genoemde bevorderende factoren. 

 

Wonen 

 Een eigen woning biedt klanten een veilige basis van waaruit ze verder kunnen leren wonen en participeren.  

 Belangrijk daarbij is een goede match tussen de woning en de klant. Een klant kan bijvoorbeeld een 

bepaalde voorgeschiedenis in een wijk hebben waardoor het beter is een klant in een andere wijk te 

plaatsen.  

 

De methodische aanpak 

 Een open houding waarbij HF-begeleiders naast de klanten staan en een vertrouwensband opbouwen.  

 Maatwerk: aansluiten bij de klant en zijn motivatie. In het begin is de begeleiding heel intensief, later wordt 

dit minder.  

 Afspraken nakomen: dit draagt bij aan de vertrouwensband. Door afspraken na te komen laat je de klant 

zien dat je er bent en dat de klant belangrijk is.  

 Regie bij de klant laten: het is zijn leven, zijn traject. Klant is mede-producent van de dienstverlening, 

bepaalt mede wat er nodig is en hoe dat het beste kan worden gedaan. Samen wordt naar doelen 

toegewerkt.  

 Geen dwang en drang: klanten komen vaak uit trajecten waar ze zich hebben moeten bewijzen. Bij HF moet 

men vooral rust bieden en niet pushen.  

 Goede match tussen klant en HF-begeleider: en voldoende diversiteit in het HF team (wat betreft 

persoonlijke stijlen en expertise) zodat, als dat nodig is, direct van begeleider geswitcht kan worden.  

 Continuïteit in de begeleiding van klanten kunnen waarborgen; bijvoorbeeld door meer in duo’s te werken.  
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Samenwerking  

 Goede samenwerking met de ketenpartners in het lokale netwerk. Bijvoorbeeld door met alle 

ketenpartners (woningbouwcorporatie, gemeente, wijkagenten, etc.) om de tafel te zitten en met zijn allen 

een gezamenlijk doel vaststellen waar iedereen zich aan committeert.  

 Korte lijnen met de samenwerkingspartners.  

 Voldoende financiering om de intensiteit van de begeleiding op en af te kunnen schalen.  

 

11 Indicatoren voor modelgetrouwheid  
Hieronder staat een checklist waarmee kan worden nagegaan in hoeverre HF-praktijken modelgetrouw werken, 

volgens het Pathways to Housing model. Deze checklist is gebaseerd op de modelgetrouwheidsschaal van Gilmer en 

collega’s (2013). 

 
Indicator   Uitleg  

Wonen en Huren 

1 De klant heeft keuze in het type woning, of alle klanten krijgen verspreide huisvesting aangeboden in zelfstandige 

appartementen, of de wooneenheid wordt toegewezen op basis van een objectieve evaluatie waarbij rekening 

gehouden wordt met de voorkeur van de klant. 

2 De klant kiest de buurt waar hij wil gaan wonen, uitgaande van een huur die hij kan betalen, of de wooneenheid 

wordt toegewezen op basis van een objectieve evaluatie waarbij rekening gehouden wordt met de voorkeur van 

de klant. 

3 De HF-praktijk laat de klant zelf meubilair kiezen en voorziet daarin indien nodig.  

4 De HF-praktijk heeft directe toegang tot woonsubsidies en/of gesubsidieerde wooneenheden en stelt deze ter 

beschikking aan de klanten (al dan niet via een wachtlijst). 

5 Meer dan 60% van de klanten betaalt niet meer dan 30% van zijn inkomen aan huisvesting.  

6 De klant kan binnen 3 maanden na inschrijving bij HF verhuizen naar een woning.  

7 Meer dan 60% van de klanten verblijft in een zelfstandig woning van een woningcorporatie met ondersteunende 

diensten elders (niet ter plekke). 

Scheiding wonen en ondersteuning 

8 Meer dan 85% van de klanten deelt geen slaapkamer met andere bewoners. 

9 De klant krijgt toegang tot permanent en zelfstandig wonen, hiervoor dient hij enkel de verplichtingen van een 

standaard huurcontract na te komen en/of bereid te zijn deel te nemen aan persoonlijke ontmoetingen met 

begeleiders. 

10 De klant mag gebruik blijven maken van permanent en zelfstandig wonen, hiervoor dient hij enkel de 

verplichtingen van een standaard huurcontract na te komen en/of bereid te zijn deel te nemen aan persoonlijke 

ontmoetingen met begeleiders.  

11 De meerderheid van de klanten heeft een huur- of wooncontract waarin zijn rechten en plichten als bewoner 

staan. Slechts bepalingen betreffende het bijwonen van persoonlijke ontmoetingen met begeleiders en/of 

bepalingen betreffende overlastgevend gedrag tegenover andere bewoners staan in dat contract. 

12 HF biedt de klant een nieuwe woning aan bij verlies van de woning. Hierbij mogen een aantal voorwaarden gesteld 
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worden, namelijk: 1) een maximaal aantal keer dat een nieuwe woning aangeboden wordt, 2) de aanwezigheid van  

“woonbereidheid” bij de klanten, 3) een tijdelijk verblijf in een wooneenheid met intensiever toezicht voordat een 

nieuwe woning wordt aangeboden. 

13 Bij verlies van de HF-woning blijft HF ondersteuning bieden aan de klant (evt. kan de klant diensten verliezen als hij 

niet aan bepaalde criteria voldoet). 

Filosofie 

14 De klant kiest zelf welke diensten en ondersteuning hij ontvangt of heeft inspraak in deze keuze, waarbij in de 

meerderheid van de keuzes gehoor wordt gegeven aan de voorkeuren van de klant. Eén persoonlijke ontmoeting 

met een begeleider per week is verplicht.  

15 Medicatie en/of behandeling zijn niet verplicht voor klanten met een ernstige psychische aandoening (EPA) of 

enkel verplicht voor klanten met een EPA bij wie de symptomen niet zijn gestabiliseerd. 

16 Van klanten die middelen gebruiken wordt niet geëist dat ze zich laten behandelen.  

17 Klanten hoeven zich niet te onthouden van alcohol en/of drugs, maar begeleiders streven samen met de klant naar 

ontwenning of proberen samen met de klant de negatieve gevolgen van hun gebruik te beperken en/of stemmen 

hun interventies af op het gebruik van de klant. 

18 Geen drang en dwang voor het volgen van een behandeltraject (waaronder het verplichten van de klant tot 

dagelijkse afspraken met de begeleider). 

19 Persoonsgerichte planning van begeleiding. 

20 Systematische aanpak van minstens twee van de volgende zes leefgebieden dmv het inzetten van specifieke 

interventies: geestelijke gezondheid & middelengebruik, huisvesting, fysieke gezondheid, werk & opleiding, 

financiën, participatie in de buurt/ sociaal netwerk/ spiritualiteit/ vrije tijdsbesteding 

Aanbod van ondersteuning 

21 Ondersteunende diensten voor behoud van de woning, zoals oriëntatie op de buurt, relatie met verhuurder, 

budgettering en winkelen. 

22 Programma heeft een eigen psychiater/verpleegster of verwijst klant door naar psychiater/verpleegster binnen de 

gemeenschap én heeft (in)formele banden met die zorgverleners. 

23 Toeleiding naar behandeling voor middelengebruik klant, indien nodig. 

24 Toeleiding naar ondersteuning bij het vinden van betaald werk, indien gewenst. 

25 Toeleiding naar ondersteuning bij het vinden van een opleiding, indien gewenst. 

26 Toeleiding naar ondersteuning bij het vinden van vrijwilligerswerk, indien gewenst. 

27 HF biedt minstens twee van de volgende medische diensten aan voor klanten met gezondheidsproblemen: 

Screening op medische problemen of bijwerking van medicatie; beheer van medicatie voor lichamelijke 

gezondheid; samenwerking en coördinatie van diensten met de medische partners van het reguliere zorgsysteem, 

gezondheidspromotie, preventie, voorlichting; diagnose en behandeling van lichamelijke aandoeningen binnen het 

programma. 

28 Betaalde ervaringsdeskundige (van minimaal 0.5 FTE per 100 deelnemers) in het team. 

29 Hulp bij sociale integratie dmv het aanbieden van minstens twee van de volgende diensten: Cursus voor sociale 

basisvaardigheden; recreatieve/ ontspannende groepsactiviteiten; persoonlijke ondersteuning bij de ontwikkeling 

van sociale vaardigheden; diensten om de sociale functie van deelnemers te helpen ondersteunen of vergroten; 

ondersteuning bij activiteiten die horen bij het burgerschap of het leven als burger.  

Structuur HF Praktijk 
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30 Meer dan 50% van de klanten heeft ervaring met minstens 2 van de volgende situaties: Dakloos leven op straat, 
verblijf in opvangcentrum, EPA, opname in psychiatrisch ziekenhuis, middelengebruik/verslaving.  

31 Intensive Case Management (ICM): Caseload van niet meer dan 35 klanten per 1 FTE.  

Assertive Community Treatment (ACT): Caseload van niet meer dan 15 klanten per 1 FTE 

32 ICM: Klant heeft per maand minimaal vier ontmoetingen met begeleider. 

ACT: Klant heeft per maand minimaal twee ontmoetingen met begeleider. 

33 ICM: Begeleiders ontmoeten elkaar minimaal 1 keer per week  i.v.m. plannen en evalueren van ondersteuning  

ACT:  Begeleiders ontmoeten elkaar minimaal 2 keer per week  i.v.m. plannen en evalueren van ondersteuning  

34 In een teamvergadering worden minstens twee van de volgende taken uitgevoerd: regelmatig bespreken van 

langetermijndoelen van alle klanten, uitwerken planning voor medewerkers op basis van de behoeften en planning 

van de klanten, bespreken van noodzaak van pro-actief contact om crisissen te voorkomen, bespreken van 

uitvoering eerdere taken van begeleiders. 

35 Klanten hebben voldoende mogelijkheden voor inspraak bij activiteiten en beleid van HF. Minstens twee van de 

volgende opties zijn aanwezig: formele klachtenprocedure; uitdrukkelijk kansen om feedback te geven (bijv. dmv 

bijeenkomsten); deelname aan planning-, implementatie-, en adviescomités; ervaringsdeskundigen zijn onderdeel 

van het team; deelname van klanten aan bestuursoverleggen. 
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