
 
 
 

Housing First in Utrecht 
 



De Tussenvoorziening biedt onderdak, thuiskomen en 

ruimte voor heimwee en vertrek. Wij zijn er voor 

trekvogels, stadsmussen en andere vogels die uit het nest 

(dreigen te) vallen. Wij hebben oog voor eigen kracht en 

kwetsbaarheid bij het vinden van een nieuw nest. 



 

 

Doelgroep 

• Dak- en thuislozen, ex dakloos of dreigend dakloos 

• OGGz doelgroep, gemarginaliseerde en sociaal kwetsbare mensen 

• Complexe problematiek, moeilijk bereikbaar en begeleidbaar  



 

 

Kernwaarden 

 

• Ga met anderen om zoals je wilt dat anderen met jou omgaan 

• Loslaten kan alleen nadat je hebt vastgehouden 

• Als je enige gereedschap een hamer is, ziet elk probleem eruit         
als een spijker  

 

 

 

   

  

 

  



 
 

 
 
 
 
 

 

 

Housing First in Utrecht, waarom? Welk probleem wilden we oplossen? 

 

• Verbetering kwaliteit van leven van doelgroep 

• Realiseren van lange termijn oplossing 

• Inzet van zorggeld niet altijd efficiënt 

• Overlast op straat / ruim 100 mensen zonder perspectief op straat 

• Er was geen passend aanbod voor de doelgroep 

 

Wie waren belangrijkste betrokkenen? 

 

• TV, gemeente Utrecht, Portaal, extern begeleider/projectleider 
 
 



 
 
 

Wat zijn de sleutels voor succes?  

 

• Stevige afspraken over huur en overlast  + 24/7 
betrokken en warme begeleiding. 

• 1 woningcorporatie, 1 gemeente ambtenaar,   1 
behandelpartij bij de start 

• Convenant met afspraken over samenwerking 
en woningen 

• Selectie medewerkers / samenstelling team 

• Werkwijze en methodiek Krachtwerk 

• Stuurgroep, samenwerkingsgroep, elkaar zien                                                                                  

 

 



 
 
 

Wat zouden we bij een volgende implementatie anders doen?  

 

• Met meerdere cliënten tegelijk starten 

• Sneller andere woningcorporaties betrekken 

• Werkplek/inloop organiseren waar cliënten  gaan wonen 

  

Wat hebben we van gemeenten nodig om verder te gaan? 

 

• Structurele financiering 

• Gezamenlijk uitdragen van visie en uitgangspunten 

• Samen optrekken richting woningcorporaties 

                                                                             

 



 

Wat is de impact en meerwaarde?  
 
• Besparing voor de gemeenschap  

 en  
• > levensgeluk 
• > eigenwaarde 
• > herstel 
• > investering in omgeving 

 
 

• < Politie/criminaliteit                                          

• < Hostels 
• < Opname in behandelkliniek 
• < Huisuitzettingen 
• < Verhuizingen 

 



 

 



 

 



Eigen haard is goud waard! 

 


