“Doe (je) ook mee?!”
Werken aan je eigen ontwikkeling en die van Housing First is
zinnig en gaaf! We gaan (eindelijk) de resultaten van
Housing First in Nederland onderzoeken.
Onderzoek
De komende twee jaar gaat het Trimbos-instituut onderzoek doen naar de effecten van de mate van
modelgetrouwheid van Housing First op het niveau van deelnemers en stakeholders. Dit onderzoek
krijgt vorm in nauwe samenwerking met Housing First Nederland, HVO-Querido en andere Housing
First praktijken. We zijn daarom op zoek naar Housing First praktijken die hieraan mee willen werken.

Wat willen we met dit onderzoek?
-

Inzicht in modelgetrouwheid en toepassing van het model Housing First in Nederland;
Inzicht in de resultaten van in relatie tot het model en Housing First zoals: aantal Housing
First deelnemers, woonduur, uitval en tevredenheid van deelnemers en stakeholders;
Een (zelf)evaluatietool om de eigen praktijk te toetsen;
Komen tot uniforme wijze van dataverzameling.

Wat levert mee doen op?
•

•

•

•

Er wordt een casestudy gedaan binnen de Housing First praktijk van jouw organisatie. Je
ontvangt een onderzoeksrapport met daarin de uitkomsten op cliëntniveau, de uitkomsten op
stakeholderniveau, de modelgetrouwheid van je praktijk en aanbevelingen op basis van de
analyse.
Via een expertmeeting heb je voorafgaand invloed op de invulling van het onderzoek. Ter
inspiratie; kijk eens naar de ‘Fidelity Scale’ van Pathways to Housing; wat zou jij belangrijk
vinden om op te nemen in een Nederlands raamwerk?
Je ontvangt een (zelf)evaluatietool om de eigen praktijk doorlopen te toetsen op
modelgetrouwheid en uitkomsten. Daarmee kun je voortdurend werken aan de kwaliteit en
effectiviteit van de dienstverlening.
De casestudy wordt onderdeel van de overkoepelende rapportage. Deze wordt open
beschikbaar gesteld.

•

•

Je krijgt je eigen resultaten in beeld en deze kun je zichtbaar maken naar buiten. Onderzoek
draagt in grote mate bij aan je geloofwaardigheid. Bovendien kan het legitimering geven voor
uitbreiding. Het geeft je als zorgaanbieder argumenten in handen om bij financiers en overige
ketenpartners aantoonbaar te maken waarom de Housing First werkwijze gerespecteerd en
gefaciliteerd dient te worden. Housing First praktijken staan nog te vaak onder druk door
gemeenten die bijvoorbeeld de tarieven omlaag brengen, generieke procedures invoeren of
drempels opwerpen voor huisvesting. Dit onderzoek brengt de randvoorwaarden in kaart voor
een succesvolle implementatie van Housing First, zodat het werkelijk zal leiden tot een
duurzame vermindering, of ambitieuzer, een beëindiging van dakloosheid.
Ten slotte hebben we in Nederland een verbeterslag te maken op de dataverzameling van
Housing First. Momenteel is er geen beschikking over landelijke gegevens. Dit is jammer, want
dit is belangrijk voor maatschappelijke verantwoording en promotie. Dit onderzoek geeft de
kans om samen met de overige Housing First praktijken in Nederland de resultaten
gestructureerd in kaart te (blijven) brengen. Zodat we toewerken naar volledigheid en overzicht
rondom Housing First. Het geeft tevens mogelijkheden voor nationale en internationale
vergelijkingen. En het zou kunnen leiden tot een kwaliteitsstandaard.

Tot slot
Wil je mee doen en meer inzicht in de resultaten van jullie praktijk krijgen? En wil je bijdragen aan de
ontwikkeling van Housing First in Nederland via toepassing en resultaten van het model elders? En
bijdragen en gebruik maken van een instrument waarmee jullie praktijk doorlopend geëvalueerd kan
worden? Geef je dan op via onderzoekhousingfirst@trimbos.nl
Onderzoek kost geld. Het onderzoek is onderdeel van een door ZonMw gesubsidieerd project en
naast de subsidie vragen we deelnemende praktijken om een eigen financiële bijdrage van €7.500,-.
Hiernaast zal er een tijdsinvestering van medewerkers nodig zijn, geschat op 75 uur per organisatie.
Heb je interesse om mee te doen aan het onderzoek of wil je hier meer over weten? Neem dan
contact op met Hans Kroon of Maaike van Vugt via onderzoekhousingfirst@trimbos.nl

