Duurzaam een eigen (t)huis en de ondersteuning
om deze te behouden
Housing First kan dakloosheid duurzaam beëindigen, in het bijzonder voor mensen met een
meervoudige hulpvraag. Housing First doet dit door eerst hun recht op huisvesting en zelfbeschikking
onvoorwaardelijk te verwezenlijken. Een veilige woonplek is een fundament voor een leven in
waardigheid. Het beëindigen van dakloosheid is mogelijk, als we dat willen.

1.

Huisvesting is een mensenrecht
•
•

•
•
•
•
•

2.

Dakloosheid is een ernstige en meervoudige schending van mensenrechten, bij een
menswaardige en rechtvaardige samenleving horen geen mensenrechtenschendingen;
Mensenrechtelijk wordt dakloosheid gezien als het falen van de overheid om het recht op
huisvesting en non-discriminatie te verwezenlijken. Eenmaal dakloos worden mensen behandeld
als tweederangsburgers. Ze hebben niet of nauwelijks toegang tot rechten waardoor het
bijzonder moeilijk wordt om uit dakloosheid te komen.
Dakloosheid is een groot maatschappelijk probleem met een grote maatschappelijke impact;
Er is een lokale strategie nodig die het verwezenlijken van het recht op huisvesting leidend
maakt en faciliteert;
Dakloosheid is in ieder geval altijd een woonopgave: het jaarlijks creëren van extra woningen is
daarom van groots en urgent belang;
Het leidend maken van het recht op huisvesting betekent ook bij dreigende dakloosheid zorgen
voor behoud van huisvesting. Preventie is cruciaal;
Housing First begeleiding kan hierbij, evidence based, het beste ondersteunen om de woning te
behouden en te werken aan herstel;
Vanuit het zorgprogramma Housing First is er altijd sprake van een woning én begeleiding. Het
gaat om woningen voor zelfstandige, permanente bewoning en de huurovereenkomst stelt
dezelfde rechten en plichten als aan elke huurder in Nederland.

Een duurzame borging van het zorgprogramma Housing First
•

•

Het zorgprogramma Housing First zoals we dat nu al meer dan een decennium kennen op
verschillende plekken in Nederland gaat in de eerste plaats over het bewezen effectieve
zorgprogramma voor mensen die veel hulp nodig hebben om uit dakloosheid te komen en veel
hulp nodig hebben om uit dakloosheid te blijven. Deze aanpak is uiterst succesvol en kansrijk.
Juist voor die specifieke groep is het met een succespercentage van 80-90% revolutionair
gebleken en tot eerder ongekende resultaten te leiden. Het is belangrijk dat deze werkwijze
goed begrepen en geborgd wordt.
De Housing First praktijken in Nederland staan regelmatig onder druk. Het is essentieel dat er
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politieke steun is voor de laagdrempelige werkwijze en de langdurige en flexibele ondersteuning
die nodig is voor het duurzame effect van Housing First. Wij roepen daarom op om Housing First
begeleiding en de door-ontwikkeling toereikend en duurzaam te vergoeden.

3.

Neem de Housing First filosofie als basis voor de strategie om
dakloosheid duurzaam te beëindigen
•
•

•
•

Er is een radicale verandering nodig in de manier waarop we omgaan met dakloosheid om
dakloosheid daadwerkelijk te verminderen. Losstaande Housing First praktijken als aanvulling op
het bestaande woonladdermodel zijn niet afdoende;
De filosofie van Housing First is te betrekken op de gehele dakloosheidsbestrijding en stelt dat
dakloosheid voorkomen en beëindigen altijd begint bij huisvesting. De brede aanpak dak- en
thuisloosheid van de Rijksoverheid heeft met het voorschrijven van het ‘wonen eerst’ principe
een goede aanzet gegeven en noemt Housing First terecht als goed voorbeeld. Wij stellen voor
om hier nader invulling aan te geven door het recht op onvoorwaardelijke toegang tot
huisvesting de basis van het dakloosheidsbeleid te maken. Voor iedereen. Met of zonder
zorgvraag. Het kan zich vertalen in verschillende woonconcepten en een breed zorgaanbod van
preventie tot rapid rehousing tot zelfstandig wonen met lichte ondersteuning en tot het
intensieve zorgprogramma Housing First. Met als algemeen uitgangspunt dat de eigen
woonwens en de eigen keuze in de te ontvangen ondersteuning centraal staat.
Temeer geloven we dat de werkzame elementen van de Housing First begeleiding leerzaam zijn
voor de gehele hulpverlening.
Het feit dat dakloosheid oploopt, en mogelijk -mede door de sociaaleconomische gevolgen van
de Coronacrisis- nog veel verder oploopt, wijst erop dat de strategie tot nu toe onvoldoende is.
De uitwerkingen per gemeente in navolging van het eerdergenoemde plan van Staatssecretaris
Blokhuis waren een stap in de juiste richting. Echter is er meer nodig via een duurzaam
programma over ambtstermijnen en beleidsdomeinen heen (wonen, sociale zekerheid, zorg,
welzijn, participatie, werkgelegenheid en justitie en veiligheid).

Meer weten over Housing First?

Graag lichten wij bovenstaande drie speerpunten toe in een persoonlijk gesprek.
Housing First kent acht kernprincipes, deze vormen de basis voor strategie en beleid en gidsen ons in de
manier waarop we het uitvoeren. U kunt hier meer informatie over vinden via de website van Housing
First Nederland: www.housingfirstnederland.nl.

Video “Housing First: Paul Blokhuis op bezoek bij Koos Caro”: https://youtu.be/P9S6RildW10
Housing First Nederland
housingfirstnederland@gmail.com
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