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Housing First Stimuleringsprogramma 
 

Gedreven door kennis, bewogen door mensen 
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Van asiel & beschermen naar herstel & 
participeren 

Outreach 

Nachtopvang 
Inloop 

Transmuraal  
wonen 

Zelfstandig wonen 

Flexibele  
ondersteuning 
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Oorsprong: Pathways to housing 
(Tsemberis, New York, 1992) 

 

• Doelgroep chronisch dakloze mensen met  
        psychische- en verslavingsproblemen 

 

• Eerst woonruimte, dan met ondersteunende 

        begeleiding werken aan herstel en participatie 

 

• Effectief! 88% van Housing First groep stabiel gehuisvest vs. 47% van ‘gewone  
        begeleiding en opvang’ (Tsemberis & Eisenberg, 2002) 

 

• Inmiddels wereldwijde toepassing: VS, Canada, Japan, UK, Frankrijk,  Finland,  
        Denemarken, Spanje, Portugal, Italie, Zweden, Nederland, etc.  
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Housing First in Nederland 

- Sneek 2013 

- Amsterdam 2006 
- Hilversum 2012 
- Haarlem 2013  - Zwolle 2013 

- Arnhem 2013 
- Nijmegen 2014 

- Venlo/Roermond 2010 
- Noord Limburg 2011 

- Midden Limburg 2011  

- Utrecht 2009 

- Den Haag 2011 
- Dordrecht 2012 
- Rotterdam 2013 

- Zeeland 2014 
 

- Eindhoven 2011 

- Tilburg 2013 

- Breda 2013 

 - Helmond 2014 
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Stimuleringsprogramma Housing First 

 
Opdrachtgever: Ministerie van VWS 
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Impuls, i.s.m. Academische werkplaats Opvang & herstel  
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 Doelen stimuleringsprogramma 

1. Disseminatie, borging en aanscherping van Housing First 
 

2. Evaluatie van de werkzaamheid & kosten en baten van 
Housing First  
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Programma Housing First  
 

14.00-14.10  Welkom 

   
14.10-14.25 Dries Bouw 
 

14.25-14.55  Housing First model en waarde van Housing First: Judith Wolf 
 
14.55-15.15 Housing First Utrecht: Kay Neven 

 
15.15-15.45  Pauze 
 

15.45-16.15 Voorwaarden voor succes Housing First: Thijs Honig 
 
16.15-16.40 Housing First W&G Zuidwest Nederland 

  Paul van der Lit en Jan de Kuiper 
 
16.40 -17.00 Discussie en afsluiting 



 
 
Housing First model 
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‘Pathways Housing First seeks to help clients 

integrate into their community as fully as possible.’  

 
(Tsemberis, 2010: 53) 
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Housing First: principes (Tsemberis, 2010) 

Wonen 

1. Huisvesting als basisrecht  
2. Geen eisen aan ‘geschiktheid’ om zelfstandig te wonen 
3. Woonruimten verspreid over werkgebied 

4. Wonen scheiden van begeleiding en behandeling 
 
Ondersteunen 
1. Respect, warmte en compassie voor alle klanten 
2. Zelfbepaling & respect voor keuzes van klanten 
3. Hersteloriëntatie; klanten ondersteunen in hun eigen herstelproces 

4. Ondersteuning zolang dat nodig is 
5. Harm reduction 
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Housing First: voorwaarden voor toelating  

Wonen 

• Huur betalen  
 
Ondersteunen 

• Instemmen met wekelijks huisbezoek van begeleider 
 
 
 
Voorwaarden niet overeenkomstig met het model HF 
- Inkomensbeheer  

- Geen overlast (in verleden en heden) 
- Voldoende zelfredzaam (selectie op basis ZRM)  
- Instemmen met behandeling voor verslaving en/of psychische problemen 
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Modelgetrouwheid Housing First (Tim Aubry, Canada) 

Kritische ingrediënten 

1 Wonen en huren 

 

2 Scheiding van wonen en ondersteuning 

 

3 Filosofie van ondersteuning 

 

4 Aanbod van ondersteuning 

 

5 Structuur van de Housing First praktijk 
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Wonen en huren: criteria 
 

1. Klant heeft keuze in welke wooneenheid hij wil gaan wonen of er wordt rekening 

gehouden met zijn voorkeur. 

2. Klant heeft keuze in buurt woning of er wordt rekening gehouden met zijn voorkeur. 

3. Klant mag zelf meubilair kiezen voor zijn woning en wordt daarin voorzien indien 

nodig. 

4. Het programma 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 inkomen aan huur.   

6. Klant kan snel verhuizen naar woning (binnen 2 mnd na inschrijving cliënt bij HF).  

7. Meer dan 60% vd klanten verblijft in een zelfstandige huurappartement van woning-

corporatie 
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Waar staan wij als Housing First Nederland tav 

scheiding van wonen en ondersteuning?   

 
• Waar wijken jullie af van het oorspronkelijke model?  
 

Op de volgende criteria scoren meer dan zes praktijken - dus meer dan 40% van 
alle praktijken - laag op de modelgetrouwheid: 
 De meerderheid van de klanten heeft een huur- of wooncontract waarin hun rechten 

en plichten als bewoner staat. Enkel bepalingen betreffende het bijwonen van 

persoonlijke ontmoetingen met medewerkers en/of bepalingen betreffende storend 

gedrag tegenover andere bewoners staan in dat contract. 

 Bij verlies van woning blijft HF ondersteuning bieden aan de klant (evt. kan de klant 

aan diensten verliezen als hij niet aan bepaalde criteria voldoet). 

 

• Wat is het gevolg hiervan? 
 

• Zou het anders kunnen?  

 
 



 
 
 
Waarde van Housing First 
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Housing First: effecten internationaal (Busch-Geertsema, 2016) 

Positieve effecten: 

 

• Stabiele huisvesting 

 

• Betere kwaliteit van leven 

 

• Betere lichamelijke en geestelijke gezondheid en welzijn 

 

 

 

Weinig / geen effect: 

 

• Werk  en financiën 

 

• Sociale integratie 
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Housing First praktijken in Nland | stabiliteit van wonen 

(Peildatum 11-2012; Wewerinke et al., 2014) 

Praktijken Start praktijk Aantal klanten 
sinds start 

Nog steeds 
gehuisvest  
 
% 

HF Adam 05 – 2006 165 84 

HF Utrecht 12 – 2009 57 86 

HF Andere kans 08 – 2010 14 64 

HF Eindhoven 04 – 2011 23 94 

HF N-Limburg 12 – 2011 11 91 

HF M-Limburg 12 – 2011 7 86 

HF DHaag 12 – 2011 20 100 
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Ervaren baat Discus: Verbeterde kwaliteit van leven 

(Maas et al., 2012) 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Weerbaarheid (N=63) 

Contact met kinderen (N=21) 

Middelengebruik (N=62) 

Geestelijke gezondheid (N=63) 

Lichamelijke gezondheid (N=63) 

(Gevoel van) veiligheid (N=63) 

 Sociale contacten (N=63) 

 Contact met familie (N=61) 

  Huishouden & zelfverzorging (N=63) 

 Dagbesteding (N=63) 

  Financiën (N=63) 

 Woonsituatie (N=63) 

Algemene kwaliteit van leven (N=63) 

Verbeterd Hetzelfde gebleven Verslechterd 
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Ervaren baat Discus: waardering voor Discus 

• Gemiddeld cijfer = 8,2 (van 5 tot 10) 

 

• 69% verwachtingen uitgekomen, tevreden met resultaat 

‘Het gaat heel goed. (...) Ben gelukkig met mijn huis. Mijn problemen worden erkend, ze 

nemen je zoals je bent.’   

 

‘Ik ben met 99 procent vooruit gegaan, dat had ik niet verwacht.’ 

 

• 19% verwachtingen deels uitgekomen 

‘Veel zelfstandiger, voor de helft gelukt. Ben nog niet schuldenvrij, heb nog geen werk,  

ben nog niet economisch stabiel.’ 

 

• 12% verwachtingen (helemaal) niet uitgekomen, resultaten vallen tegen 

‘Valt tegen, geen werk. Dacht als er een huis is, dan ook snel een baan, maar de praktijk 

was anders. Ook het sociaal leven gaat minder goed dan gehoopt.’ 
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Lees en kijk verder 

• Tsemberis, S. Housing First. (2010). The pathways Model to End 

Homelessness for People with Mental Illness and Addiction. Dartmouth: 
Hazelden.  
• Maas, M. Al Shamma, S, Altena, A., Jansen, N., Wolf, J. (2012). Discus 

Amsterdam: Housing First. Nijmegen: Omz, Radboudumc, Nijmegen 
• Wewerinke, D., Als Shamma, S, Wolf, J. (2014). Housing First: principes en 
praktijken. Nijmegen: Impuls, Radboudumc Nijmegen 

• Pleace, N. (2016). Housing First Guide Europe. Brussel: Feantsa 
 
 

• www.housingfirstguide.eu 
• www.housingfirstnederland.nl (vanaf 01-2017 beschikbaar) 

http://www.housingfgirsdtguide.eu/
http://www.housingfirstnederland.nl/
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Aandachtspunten Housing First 
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Housing First: aandachtspunten focus & werkwijze 

• Doelgroep & subgroepen: ook bij preventie? Ook in andere domeinen? 

 
• Aanscherpen herstelconcept en methodisch werken   

 

• Ontwikkeling sociaal netwerk: sociaal isolement 
 

• Aandacht voor alcohol & druggebruik (harmreduction) 

 
• Peer support belangrijke, waardevolle bijdrage 

 

• Structurele aanpak bureaucratische regels & procedures? 
 

• Korte lijnen met specialistische hulp (GGZ, rechtsbijstand etc.) 
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Housing First: aandachtspunten organisatie & 

implementatie 

• Extra inzet op beschikbaar krijgen en spreiding  (goedkope) woningen 

 
• Zorg voor behoud huisvesting door inkomensgarantie (subsidies) & 
 overbrugging bij institutionalisering (detentie,  ziekenhuisopname) 

 
• Informeren en betrekken van ketenpartners bij HF 

 

• Evaluaties van trajecten; eigen huurcontract, lichte ondersteuning 
 

• Richtlijn voor aanpak overlast | afspraken met woningcorporatie 

 
• Bij veel HF-praktijken geen financiele zekerheid voor komende jaren 



Radboud universitair medisch centrum 
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Vragen?  
 
 
 
 
E nicoline.jansen@radboudumc.nl  

I www.impuls-onderzoekscentrum.nl 
 
Twitter: @ImpulsOnderzoek 
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