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VOORWOORD
Sinds ik met Housing First werk, ben ik - en velen met mij - een beter
mens geworden. Optimistischer, hoopvoller, eerlijker en gericht op
vertrouwen. Dit lijkt naïef of bizar in een wereld met toenemende
ongelijkheid, dakloosheid, wooncrisis, klimaatcrisis en een verziekte
bestuurscultuur. Tegelijkertijd is dat ook harder nodig dan ooit.
Vanavond sloeg ik er nog eens het alom bekende boek van Rutger
Bregman ‘De meeste mensen deugen’ op na om deze ommekeer beter
te begrijpen. Mijn oog viel op de eerste quote van Anton Tjechov
(1860-1904) die Bregman aanhaalt. ”De mens zal beter worden als je
hem toont hoe hij is”. Dit is een kernachtige uitspraak die naadloos
aansluit bij Housing First. Voor iedereen die er mee in aanraking komt:
deelnemers, professionals, beleidsmakers en bestuurders.
In 2014 werd in Canada het eerste Framework for Housing First Youth
gelanceerd, onder leiding van Stephen Geatz, “A safe and decent place
to live”. Destijds was bekend dat het oorspronkelijke Amerikaanse
model ‘Pathways to housing’ weliswaar deels bruikbaar zou zijn voor
jongeren, maar ‘tailor made’ gemaakt moest worden. Zowel inhoudelijk
als organisatorisch en ook op maat gemaakt per context. In Nederland
is in 2020 het eerste Raamwerk Housing First Jongeren opgesteld op
basis van de ervaringen in Canada en Nederland. Dit Raamwerk is
vervolgens in samenspraak met leden van het platform Housing First
Jongeren toegespitst op de Nederlandse context. Housing First
Nederland wil Housing First Jongeren op de kaart zetten. Alle jongeren
verdienen een veilig (t)huis met adequate begeleiding om hun leven op
eigen wijze vorm te geven. Wij initiëren nieuwe en ondersteunen
bestaande en startende praktijken. Mijn dank aan hun inzet en
betrokkenheid is groot. Deze inzet zou niet mogelijk geweest zijn zonder
de nadrukkelijke steun van Kansfonds. Willem en zijn team, wat een
geweldige mensen!

De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Housing First
Nederland. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of
ondersteuning in artikelen, scripties en boeken is toegestaan mits de
bron duidelijk wordt vermeld. Vermenigvuldigen en/of openbaarmaking
in welke vorm ook, alsmede opslag in een retrieval system, is uitsluitend
toegestaan na schriftelijke toestemming van Housing First Nederland.
Housing First Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
drukfouten en/of andere onvolkomenheden.
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SAMENVATTING
In Nederland zijn, gebaseerd op cijfers van het CBS uit 2021, zo’n 5.760
dakloze jongere bekend in de leeftijdsgroep van 18 tot 27 jaar. Zij gaan
naar de opvang, soms naar behandeling, verblijven op logeeradressen
of op straat. Meerdere gemeenten doen mee aan de 100%
terugdringing ambitie. De meeste van de dakloos geworden jongeren
krijgen opvang en een traject gericht op herstel en deelname aan de
samenleving. De capaciteit hiervoor is op veel plaatsen beperkt en
verblijf in de opvang brengt hoge kosten met zich mee. Bovenal blijkt
de opvang voor veel jongeren demotiverend. Het duurt (te) lang voor
hen. Voor een relatief klein deel van de groep is het huidige aanbod
überhaupt niet toereikend. Zij hebben bijvoorbeeld te veel moeite om
zich in een groepssetting passend te gedragen. Hierdoor vallen zij
tussen wal en schip, met nog meer teleurstellingen en ellende tot
gevolg. Deze schrijnende en onbedoelde uitsluiting is ernstig en kent te
vaak desastreuze gevolgen, zowel persoonlijk als maatschappelijk.
Housing First Jongeren is een evidence based succesvolle interventie
voor deze groep en bovendien voor alle (dreigend) dakloze jongeren.
Huisvesting en bestaanszekerheid zijn mensenrechten, verankerd in de
grondwet en de overheid is verantwoordelijk dit voor haar burgers te
realiseren. De implementatie van Housing First Jongeren kent
randvoorwaarden, gebaseerd op het raamwerk van het model en de
ervaringen uit studies en de dagelijkse praktijk. Nederlandse
gemeenten, woningbouwcorporaties en zorgorganisaties kunnen baat
hebben bij dit raamwerk als toetsinstrument alvorens te starten met de
implementatie en/of als basis voor een projectplan.
Een succesvolle implementatie van Housing First Jongeren kan er aan
bijdragen dat geen enkele jongere meer buiten de boot valt. Hiervoor
zijn draagvlak en samenwerking nodig, woningen, financiering en een
bevlogen begeleidingsteam dat kan werken volgens de vijf kernprincipes van het programma Housing First Jongeren.

VERHAAL
Terwijl Nederland massaal oranje geschminkt in het café bij
een groot scherm staat te joelen, wordt een jong meisje naar
een gesloten inrichting vervoerd.
Er werd op het knopje gedrukt en mijn stem was weg. De rechter
liet me niet uitpraten. Voor ik het wist zat ik in een
cellencomplex van de rechtbank. Ik begreep niet goed wat er
gebeurde, ik was dertien jaar. Vervolgens werd ik in een
justitieel busje naar Hoenderloo gereden. Besef van tijd had
ik niet meer, ik weet alleen nog dat Nederland die avond tegen
Duitsland voetbalde voor het EK. Het was 13 juni 2012.
Ik was een druk en nieuwsgierig kind. Ik zat overal aan en
zodra ik kon praten, wilde ik alles weten. Veel meer
herinnering aan hoe ik was als klein meisje heb ik niet. In de
laatste jaren van de basisschool begonnen de problemen, die
hebben dat kleine meisje weggedrukt. Ik had moeite de
Nederlandse en de Marokkaanse cultuur met elkaar te verenigen.
Dat gaf veel ruzie thuis, ik werd mentaal en fysiek niet goed
behandeld.
Verschrikkelijk was het, maar het stelt niets voor bij wat ik
in de jaren daarna in de instellingen heb meegemaakt: seksuele
intimidatie, mishandeling, isoleercellen, drugs, alcohol en
misschien nog wel het ergste, een totaal gebrek aan
perspectief. In mijn tienerjaren heb ik zoveel niet kunnen
doen wat andere jongeren in die leeftijd doen: vriendschappen
opbouwen, herinneringen maken, samen zorgeloos genieten van
het jonge leven.
Het is waar, op een gegeven moment was ik onhandelbaar.
Drieënhalf jaar heb ik op allerlei groepen gezeten:
visitaties, hoge hekken, deuren die automatisch opengaan, maar
vooral gesloten blijven. En overal werd ik weggestuurd: ‘we
willen haar niet, we willen haar niet,’ zeiden ze steeds. Ik
werd zo hard van binnen. Ik dacht: wat is er mis met mij? Ik
heb toch geen strafbaar feit gepleegd. Waarom verdien ik het
om hier te zijn? Wat leer ik hier dat mij gaat helpen? Ik
leerde vooral dat ik alleen moest leven en het zelf moest
doen. Ik vertrouwde niemand meer.
Wat me trots maakt, is dat ik in die tijd het vertrouwen in
mezelf nooit verloren ben. Mijn jongere ik zei altijd: jij
komt er wel, het gaat je lukken, wacht maar gewoon af, nog een
paar jaar. Terwijl ik kapot werd gemaakt, bleef ik dat tegen
mezelf zeggen.

Iedereen die in de loop der jaren met mijn dossier is bezig
geweest, ging ervan uit dat wat op de papiertjes stond, dat ik
dat was. Ik zeg bewust ‘mijn dossier’, want het ging niet om
mij, ze keken niet wie ik werkelijk was. Dat veranderde bij
Housing First.
Housing First Jongeren – een nieuwe start
Ik was sceptisch, natuurlijk was ik sceptisch. Al die jaren
was ik niet meer dan mijn label. Dat was mijn enige
referentiekader. Maar alles wat ik gewend was uit de
hulpverlening heeft Housing First níet gedaan. Zij hebben mij
míj laten zijn. Ze luisterden, stelden vragen en voor het
eerst in mijn leven mocht ík de koers bepalen. Mijn
begeleiders doen hun werk vanuit oprechtheid en met openheid.
Niet zakelijk, maar menselijk.
De jaren daarvoor was ik rustiger geworden, maar mijn leven
was heel donker. Ik was depressief en zat altijd op mijn
kamer. Ik ademde, at, zorgde dat ik in leven bleef. Dat was
het. Ik dacht na over zelfmoord, ik wilde rust. In mijn hoofd
was de dood de enige weg daar naartoe. De rust waar ik zo naar
verlangde heeft Housing First mij gegeven met dit huis. Én met
het team van mensen dat achter mij staat in plaats van
tegenover mij.
Iets wat ik nooit meer voor mogelijk had gehouden, heeft dit
huis mij ook gegeven: een band met mijn ouders en zussen. We
kregen de ruimte om elkaar te missen, contact te zoeken uit
vrije wil. Nu bellen we elkaar iedere dag. Soms lijkt het
alsof ik het leven van iemand anders aan het binnenglijden
ben. Dat dit niet mijn leven is. Op mijn hoede ben ik wel, dat
zal altijd wel zo blijven. Ik stel liever mezelf teleur dan
dat iemand anders mij teleurstelt.
Tegen mensen die de stap naar Housing First niet durven
zetten, wil ik zeggen: het wordt de mooiste rit van je leven!
Als je niks hebt, heb je ook niks te verliezen. Het afgelopen
jaar was één van de zwaarste jaren van mijn leven, maar ook
één van mijn gelukkigste. Geen glans zonder wrijving. Ik ben
enorm gegroeid als persoon. Ik zeg altijd dankzij Housing
First, maar mijn begeleider zegt dan: dankzij jezelf.
Na al die jaren in afzondering geleefd te hebben, is normaal
meedoen in de samenleving voor mij een behoorlijke zoektocht.
Maar voor het eerst voel ik me nu ergens thuis en ik heb goede
hoop dat ik na alle tegenwind eindelijk kan gaan genieten van
het leven.

1. INLEIDING
Nederland telt zo’n 8.500 dak- en thuisloze jongeren van 18-27 jaar
(CBS, 2020). Het merendeel van deze groep dak- en thuisloze jongeren
zijn jongens; een kwart tot een derde zijn meisjes. Van de dak- en
thuisloze meisjes heeft een kwart tot de helft een kind of is zwanger. De
omvang van deze groep jongeren is voor vele partijen onacceptabel.
Wanneer we jongeren dakloos laten worden gaat hun toegang tot
sociale zekerheid en hun gezondheid achteruit, wordt er vaker misbruik
van ze gemaakt, verhoogt het risico op verslaving, komen zij vaker in
contact met justitie, resulteert het in schooluitval en worden zij vaker
slachtoffer of dader van misdrijven. Het Ministerie voor VWS heeft
hiertoe een Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren opgesteld, als
onderdeel van de Meerjarenagenda Beschermd Wonen en
Maatschappelijke Opvang.
Omdat in Nederland de uitrol van Housing First Jongeren (te) langzaam
gaat, er nog steeds wachtlijsten zijn voor de jongerenopvang en we
vragen krijgen uit het land om te helpen bij de opstart van Housing First
Jongeren, willen we partijen graag op weg helpen. Het maken van dit
raamwerk is hiervoor een van de instrumenten. Housing First Nederland
heeft de kennis, de ervaring en het netwerk om te ondersteunen bij
onderzoek, het ontwikkelen van draagvlak en kennis bij stakeholders,
projectleiders en professionals en het opstarten van Housing First
zorgprogramma’s.
Housing First Jongeren staat in Nederland nog in de kinderschoenen. Er
zijn twee praktijken bekend, in Amsterdam (vanaf 2013) en in Den Haag
(vanaf 2018). Nog eens een handje vol steden zijn in de oriëntatie- of
startfase. De Nederlandse praktijken zijn gebaseerd op een
doorontwikkeling van het Housing First model voor Jongeren van
Steven Geatz in Canada. Het is gebleken dat het zomaar kopiëren van
het model voor volwassenen voor jongeren niet toereikend is. Daarvoor
verschillen de oorzaken en gevolgen van dakloosheid bij jongeren te
veel met die bij volwassenen (Wolf, 2018). Inmiddels zijn ook uit andere
landen in Europa interessante ontwikkelingen en onderzoeken over
Housing First Youth bekend. De onderzoeken afkomstig uit bestaande

praktijken laten bijzonder bemoedigende resultaten zien met een
slagingspercentage uiteenlopend van 69 tot 95%. Een goed voorbeeld
hiervan is de recente verschenen wetenschappelijke effectstudie uit
Schotland en de impactdata uit Den Haag (93%). (zie referentielijst)

“HOUSING FIRST, THIS IS IT!
JULLIE SNAPPEN HET GEWOON.
NOOIT EERDER IN JEUGDZORG VOELDE IK
MIJ ZO GEWAARDEERD EN GESTEUND,
IK GUN DIT IEDERE JONGERE”.
DEELNEMER HOUSING FIRST JONGEREN

2. HOUSING FIRST JONGEREN
Housing First Jongeren kent overeenkomsten en verschillen met
Housing First voor volwassenen. Op de eerste plaats staat Housing First
bekend om haar zorgprogramma waarbij gestart wordt met zelfstandige
woonruimte en intensieve begeleiding. Hierin is geen verschil voor
jongeren of volwassenen. Housing First kent hierbij een bijzondere
begeleidingsstijl waarbij het respecteren en versterken van de
autonomie van de jongeren voorop staat wat vraagt om liefde en lef van
uiterst betrokken, professionele en gemotiveerde begeleiders. Deze
begeleidingsstijl vraagt scholing van professionals en een goede
facilitering vanuit de organisatie. Dit geldt zowel voor volwassenen als
jongeren.
Verschillen bij Housing First Jongeren liggen in de aangepaste
kernprincipes, doordat jongeren een heel ander vertrekpunt hebben.
Hun situatie is echt anders. In de eerste plaats door leeftijd en de hierbij
behorende ontwikkelingsfase. Maar ook door het hebben van minder
levenservaring, het opgroeien in een veranderde tijd, een ander netwerk
en de eigen verwachtingen van het leven. Daarom is Housing First
Jongeren ‘tailor made’ gemaakt met extra aandacht voor het
ontwikkelen van ‘life skills’. Juist door deze jonge leeftijd zijn er andere
perspectieven en aandachtspunten nodig die in de aanpak en
begeleiding vorm krijgen. Denk aan school of mogelijke terugkeer naar
het ouderlijk huis. Al bij de start is er een verschil in de aanpak. Waar we
bij Housing First voor volwassenen uitsluitend gericht zijn op een
zelfstandige permanente woning kijken we bij jongeren naar
verschillende woonopties, waarbij we de keuze en de woonwens van de
jongere vooropzetten.
Housing First Jongeren is dus een aanpassing van het model voor
volwassenen. Het kan net als Housing First voor volwassenen ingezet
worden als aanvulling op het bestaande aanbod, maar heeft ook de
potentie bij te dragen aan een systeemverandering en het afschalen van
opvangvoorzieningen. Het model kan dan uiteindelijk zijn beslag krijgen
in een groter deel of zelfs de gehele keten van jeugdhulp.

In de uitvoering en ontwikkeling gaat het voor professionals om het
eigen maken van het model, de filosofie en het werken aan een
adequate samenwerking in de (jeugdhulp)keten. Elke vorm van hulp of
dienstverlening moet bijdragen aan de bestaanszekerheid en
ontwikkeling van de jongere zodat die ermee uit de voeten kan.
Jongeren hebben hierbij gespecialiseerde ondersteuning nodig die hen
in staat stelt een succesvolle transitie naar volwassenheid te maken.
Kennis van ontwikkeling, stress, trauma, jongerencultuur, drugs,
psychiatrie, verslaving, mensenrechten en liefde, lef, respect en de juiste
persoonlijkheid van de professional moeten hen in staat stellen om aan
te sluiten bij de ontwikkelingsfase van de jongere, diens leefwereld en
hun behoefte aan steun. Een bredere blik is hierbij van belang,
bijvoorbeeld of de mogelijkheid van herstel van een gezond netwerk
(ouder-kind relatie) bestaat, maar ook in de samenwerking met anderen
in het veld. Professionals van Housing First zijn specialisten en dienen
uitermate goed gefaciliteerd te worden om dit precaire proces te
begeleiden en ondersteunen.

“JE ZOEKT ALTIJD NAAR DAT THUISGEVOEL,
DAT HEB IK GEVONDEN BIJ HOUSING FIRST,
SOWIESO IN MIJN WONING,
MAAR OOK BIJ DE BEGELEIDERS.”
DEELNEMER HOUSING FIRST JONGEREN

3. RAAMWERK
3.1 DRAAGVLAK
Een integrale en toekomstgerichte aanpak voor jongeren is bij alle
betrokken partijen volop in ontwikkeling. Voor dak- en thuisloze
jongeren in het bijzonder geldt dat inzet op preventie, voldoende
passende woonruimte en aanpak van knelpunten in regels of het
systeem de volle aandacht verdienen. Partijen erkennen dit over het
algemeen, maar worstelen met de (beperkte) mogelijkheden en
tegenstrijdige belangen om hieraan invulling te geven. Beschikbare
financiële middelen, beperkte woningen, onvoldoende kennis en
vertrouwen, lastige bureaucratische omgeving met regels, politiek en
verkokerd organiseren, concurrentie, zorgen om de leefomgeving die
onder druk kan staan, kunnen allemaal impact hebben op het
benodigde draagvlak voor Housing First Jongeren. De opstart van
Housing First Jongeren dient dan ook te beginnen met
vraaggesprekken waarin het huidige draagvlak en de behoefte gepeild
worden bij relevante stakeholders: gemeenten, woningbouw, zorg,
opvang en de jongeren zelf. In dit vraaggesprek staan onderwerpen op
de agenda als: doelgroep, aantallen, ontwikkelingen, kosten en baten
en visie. Maar ook een introductie van mogelijkheden van Housing First
Jongeren maakt hier onderdeel vanuit.

3.2 DOELGROEP
Jongeren moeten nog veel leren en zullen fouten maken. Hoeveel van
ons zijn na een eerste keer ‘op onszelf wonen’ niet nog een keer
teruggekeerd naar het ouderlijk huis? In principe is Housing First
Jongeren voor elke jongere van 16 tot en met 23 jaar, die (dreigend)
dak- of thuisloos is en ondersteuning nodig heeft. In beginsel moeten zij
in staat zijn om basisvaardigheden voor het zelfstandig wonen te leren
of hier al over beschikken. In ieder geval richt Housing First jongeren
zich op die jongeren met meervoudige en ernstige problemen die
tussen wal en schip vallen. Voor de implementatie is het belangrijk om
een afweging te maken voor de selectiecriteria, afhankelijk van de
middelen, beschikbaar te maken woningen en ambitie in de betreffende
stad of regio. De doelgroep voor Housing First Jongeren is daarom
hieronder gedefinieerd in drie ambities die ook te zien zijn als fasen
voor uitbreiding.

AMBITIE 1.
In beginsel is het mogelijk om een selectie te maken waarbij de
aandacht in eerste instantie uitgaat naar de jongeren die de
Housing First Jongeren aanpak het meest (urgent) nodig
hebben. Dit zijn de jongeren die feitelijk dakloos zijn en geen of
onvoldoende aansluiting vinden bij het reguliere
hulpverleningsaanbod. Deze groep wordt ook wel omschreven
als jongeren die tussen wal en schip vallen en/of
‘groepsongeschikt’ zijn. Veelal is er sprake van een combinatie
van problematiek en/of kwetsbaarheid (problematisch verleden,
j e u g d h u l p , LV B , p s y c h i s c h / p s y c h i a t r i s c h , f i n a n c i ë n ,
verslavingsproblematiek, zorgmijding, hulpverleningsvermoeidheid. Ook speelt intergenerationele problematiek vaak
een prominente rol bij deze groep.

AMBITIE 2.
Hier wordt de doelgroep verbreed en wordt Housing First
Jongeren ook preventief ingezet. De aanpak richt zich dan ook
op verlaters jeugdzorg en jongeren die dreigen uit groepsvoorzieningen te worden gezet.

AMBITIE 3.
Uiteindelijk is Housing First Jongeren inzetbaar voor alle
(dreigend) dakloze jongeren die ondersteuning nodig hebben.
De zware groep waarbij het huidige aanbod niet toereikend is,
de groep die dreigend dakloos is, en de groep die in de opvang
verblijft. Deze complete aanpak zorgt voor een snelle, efficiënte
en kosteneffectieve oplossing voor (dreigend) dakloze jongeren
en maakt het mogelijk om toe te werken naar het afbouwen van
de maatschappelijke opvang.

“HOUSING FIRST HEEFT ALTIJD
GELUISTERD NAAR WAT IK WIL EN NAAR
WAT MIJN WENSEN ZIJN, LANGZAAMAAN
KWAM IK TOT BEDAREN EN TOT DE
REALITEIT.”
DEELNEMER HOUSING FIRST JONGEREN

3.3 VIJF KERNPRINCIPES
Housing First Jongeren krijgt vorm via onderstaande vijf kernprincipes
(Gaetz, 2017).

1. ONVOORWAARDELIJKE TOEGANG TOT
HUISVESTING
Een eigen (t)huis is belangrijk voor iedereen. Huisvesting en
bestaanszekerheid zijn fundamentele mensenrechten, verankerd in de
grondwet. Dit erkennen is nodig, juist in het bijzonder voor jongeren die
periodes van dakloosheid, thuisloosheid en vaak verhuizingen - lang niet
altijd op eigen initiatief – hebben meegemaakt . Veelal hebben zij geen
stabiel vangnet (meer) van familie. Toegang tot stabiele huisvesting, de
mogelijkheid om te verhuizen, fouten te mogen maken en grip te
krijgen op het eigen leven worden onvoorwaardelijk gefaciliteerd bij
Housing First Jongeren. Het scheiden van wonen en zorg is hierbij een
belangrijke component, die een dubbelrol voor de begeleider
voorkomt. Hierdoor kan deze zich beter richten op wat de jongere
werkelijk nodig heeft. Dat is een kritische succesfactor voor een
zelfstandig leven met eigen thuis. Zo kan een duidelijk onderscheid in
rollen worden gemaakt bij eventuele aanwezigheid van reclassering,
behandeling en andere disciplines.

2.

AUTONOMIE EN INSPRAAK ALS
VERTREKPUNT

Deelnemers aan Housing First Jongeren noemen dat de controle die ze
ervaren bij het maken van keuzes en de ruimte om hier goed over na te
denken, maakt dat zij verstandigere besluiten nemen. Ook al maken ze
soms vergissingen, hier leren ze weer van en dat is onderdeel van hun

ontwikkeling tot volwassenheid. Dit begint bijvoorbeeld al bij het
inrichten van de woning. Maar ook met de mogelijkheden die geboden
worden vanuit het begeleidingsteam om bij te dragen aan
ontwikkelingen, activiteiten en sollicitatiegesprekken.

3. PERSOONSGERICHTE AANPAK
ZONDER TIJDSLIMIET
Wat een jongere nodig heeft, is belangrijker dan wat het systeem of de
processen vragen. Je hiertoe verhouden is vaak een uitdaging voor
jongeren en hun begeleiders. Er is een intensieve en integrale
benadering vanuit de begeleider met continuïteit en vasthoudendheid
gebaseerd op het tempo van de jongere. Zo lang en zo intensief als
nodig is. Hierdoor kan verbinding en vriendschap vooropgezet worden
en groeien. Van daaruit zijn intrinsieke groei, ontwikkeling en motivatie
voor het ‘goede’ een logisch gevolg. De houding vanuit liefde, lef en
professionele nabijheid van de begeleiders is cruciaal en moet een
gezonde verhouding tot de samenleving en haar instituties tot gevolg
hebben.

4. KRACHTGERICHTE ONDERSTEUNING
Housing First Jongeren kent een sterk relationele aanpak die is gericht
op autonomie, potentie, hoop en identiteitsontwikkeling. Door
begeleiders worden ze gelijkwaardig en liefdevol aangesproken als
volwassenen met rechten en verantwoordelijkheden. Vertrouwen,
oprechte interesse, erkennen van kwaliteiten en teleurstellingen en
fouten mogen maken zijn vanzelfsprekendheden in de begeleiding.
Onderzoek wijst uit dat jongeren en stakeholders dit als nieuw ervaren
en deze houding wordt benoemd als een van de belangrijkste
kwaliteiten van de begeleiders. Dit wordt ook wel omschreven als ‘tough
love'.

5.

AANDACHT VOOR SOCIALE
INTEGRATIE

Jongeren willen mee kunnen doen met leeftijdgenoten. De benodigde
stappen zetten om daadwerkelijk mee te doen en daarmee sociale
integratie mogelijk te maken, zijn maatwerk. Voor de ene jongere is dat
het bezoek aan een buurthuis, de bibliotheek, de fitnessruimte of online
gaming en social media. Voor de andere zijn juist werk en een opleiding
belangrijk. Jongeren kiezen hierbij hun eigen pad en hebben hun eigen
behoeften en de begeleider is er om ze te ondersteunen en prikkelen
en mee te nemen in de mogelijkheden die er zijn.

3.4 HUISVESTINGSVORMEN
Jongeren hebben keuzemogelijkheden voor wonen nodig. In het totale
palet hebben de verschillende woonvormen belangrijke functies die aan
kunnen sluiten bij de verschillende behoeften van jongeren: terug naar
het ouderlijk huis, beschermd wonen, fasenhuizen, begeleid

kamerwonen, kamers met aandacht, verblijfsvoorzieningen of zelfstandig
wonen (w.o. gemengd wonen). Dit kan allemaal volgens het
gedachtengoed van de Housing First filosofie. Een kernprincipe van
Housing First is juist de vrije keuze, de mate van zelfregie en altijd de
vraag wat een jongere zelf wil. Housing First gaat om vrije keuzes dus
dan moeten de opties in wonen niet enkel zelfstandige woonvormen
betreffen, maar ook andere vormen van wonen.

ADVIES
Voor het beschikbaar krijgen van zelfstandige woonvormen voor het
kunnen aanbieden van Housing First Jongeren zijn (aanvullende)
afspraken nodig met gemeente en woningbouw. Het reguliere proces
volstaat niet en bovendien is er (te) weinig aanbod in het goedkoopste
segment woningen.
Bovendien moet de jongere een eigen huurovereenkomst krijgen,
zonder aanvullende voorwaarden, die is losgekoppeld van de
begeleiding en zorg die hij/zij ontvangt. Aan de jongeren die meedoen
met Housing First worden slechts twee voorwaarden gesteld.

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME :
1. HUURDERSCHAP
De deelnemer tekent een huur- en betalingsovereenkomst. Hij of zij
gaat hiermee een aantal verantwoordelijkheden aan. De deelnemer is
uiteraard verantwoordelijk - net als iedere huurder - voor verantwoord
huurderschap als het gaat om het voorkomen van overlast en voor het
budgetteren van de huur om zo een stabiele woonsituatie te
garanderen.

2. BEGELEIDING
De deelnemer tekent voor acceptatie van begeleiding in de vorm van
wekelijkse huisbezoek(en). Dat betekent minstens een keer per week
een huisbezoek waarbij de focus ligt op een vinger aan de pols houden
bij het wonen en het nagaan welke ondersteuning er verder zoal nodig
is om zich te kunnen redden. Na opbouw van de basale relatie komen
andere leefgebieden in zicht voor de begeleiding.

3.5 BEGELEIDING OP VIJF TERREINEN
Housing First begeleiding heeft het motto 'doing whatever it takes’,
oftewel koste wat het kost zorgen dat de jongere de ondersteuning
krijgt die hij/zij nodig heeft. Dat betekent verder gaan waar anderen
ophouden door buiten de gebaande paden te treden en creatief of
tegendraads durven zijn vanuit de vijf kernprincipes. Hierbij werken
begeleiders niet beheersmatig, kennen zij geen sancties toe en laten zij
regie bij de jongeren. De begeleiding richt zich vanuit de vijf
kernprincipes vervolgens op vijf terreinen of leefgebieden: wonen,

identiteit, gezondheid en welzijn, inkomen en onderwijs, sociaal netwerk
en aanvullende ondersteuning. Hierbij is maatwerk het uitgangspunt en
zoekt de begeleider aansluiting bij de ontwikkelingsfase van de jongere.
Begeleiders erkennen de enorme uitdaging waar de jongeren in hun
vroege leven al voor staan, erkennen onbehandeld of niet herkend
trauma, erkennen intergenerationele en interculturele moeilijkheden, de
invloed van peer-group en de tegelijkertijd lopende ontwikkeling van
identiteit en seksualiteit. Eigenlijk alle thema’s en taken die nodig zijn
om je richting het volwassen leven te ontwikkelen.

1. WONEN
Denk hierbij aan de noodzakelijke inschrijvingen op het
woonadres, inrichten van de woning, voeren van huishouden
(eten, afval, was en schoonmaak), behoud van woonruimte,
betalen van de huur, hulp als er iets misgaat, een goede buur
zijn.

2. IDENTITEIT, GEZONDHEID EN WELZIJN
Denk aan het stimuleren van gezond gedrag (structuur, uiterlijk,
voeding en beweging etc.), het ontwikkelen van vertrouwen,
een eigen identiteit, omgaan met of verwerken van trauma,
verslaving en psychiatrische ziektebeelden, seksualiteit en
veiligheid (voorkomen van misbruik). Het gaat hierbij om de
balans tussen ontwikkelingstaken en vaardigheden,
ondersteuning in experimenteerruimte en de benodigde tijdige
begrenzing, afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van
de individuele jongere. Ook een zinvolle invulling van vrije tijd is
een belangrijk onderwerp.

3. INKOMEN EN ONDERWIJS
Denk hierbij aan begeleiding bij het organiseren en motiveren
van inkomen via -zo nodig- inkomensvoorzieningen of betaald/
vrijwillig werk en/of het traject er naartoe zoals training of

opleiding. Maar ook aan het leren omgaan met geld,
budgetbeheer, bewindvoering en/of schuldhulpverlening.
Evenals het opdoen van vaardigheden en inzichten die nodig
zijn bij het omgaan met autoriteit.

4. SOCIAAL NETWERK
Voor het hebben van een ondersteunend netwerk heb je sociale
kennis en vaardigheden nodig, maar ook zelfvertrouwen en
motivatie. Er wordt waar mogelijk ingezet op herstel of
vormgeving van veranderende familierelaties, mentoren en peer
support. Maar ook relaties en vriendschappen zijn van belang.

5. AANVULLENDE ONDERSTEUNING
Opvoedondersteuning of ondersteuning bij terug krijgen van
kinderen en/of andere terreinen van zelfredzaamheid die
aandacht vragen (juridische hulp).

3.6 TEAMSAMENSTELLING
Het bieden van bovenstaande begeleiding kan door een multidisciplinaire en intensieve aanpak (zeven dagen p/w, 24 uur p/d) in een
team waarin diverse expertises zijn vertegenwoordigd of nauw bij zijn
betrokken. Zoals rehabilitatie en wonen, behandel- en opvoedexpertise,
trauma, financiën/juridisch, jeughulp, GGZ, verslaving en LVB. Het team
heeft een teamleider nodig die meedenkt, bijstuurt en toeziet op goede
en gezonde samenwerking zowel intern als extern, maar ook op de
kwaliteit van de zorg en het werken vanuit de vijf kernprincipes van
Housing First Jongeren. Het team voert tenminste wekelijks werkoverleg
en maandelijks casuïstiek bespreking. Het toerusten van het team met
een gedragswetenschapper en ervaringsdeskundigen is erg belangrijk.
En de inspraak van deelnemende jongeren in de organisatie van
Housing First en de geboden ondersteuning wordt actief
georganiseerd. Hiernaast is een stevige ondersteuningsstructuur van
belang waarin intervisie, supervisie, scholing en bijscholing en een
periodieke toets op modelgetrouwheid (in ontwikkeling bij Housing First
Nederland) een plek krijgen. Het team moet in de gelegenheid worden
gesteld flexibel op en af te schalen wanneer deelnemers meer of minder
hulp nodig hebben, bijvoorbeeld bij een crisis. Tot slot is Housing First
gebaseerd op een teambenadering met gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor de totale caseload.

3.7 KOSTEN EN BATEN
Wanneer we jongeren dakloos laten, brengt dit menselijk en
maatschappelijk leed met zich mee. De maatschappelijke kosten van
dakloosheid liggen naar schatting tussen de 36.000 en 100.000 euro per
jaar per persoon. Steeds meer advies is gericht op duurzame
oplossingen. Hierbij zouden preventie, inzet op een dak boven het
hoofd, opleiding of werk, een toereikend inkomen en continuïteit in zorg
en ondersteuning prioriteit van beleid moeten zijn. Housing First
Jongeren zorgt voor een paradigmaverschuiving van kosten naar
investeringen in het leven van jongeren. Deze interventie staat echter
nog steeds aan het einde van de keten. Een samenleving en stelsel
waarin jongeren preventief geholpen worden en niet of nauwelijks
terecht komen in de fase van (dreigende) dakloosheid zou veel
wenselijker zijn. Tot die tijd kan Housing First op termijn kosten
besparen en een adequate oplossing bieden. Dit vraagt op de korte
termijn om een investering in de jongeren zelf en in de ontwikkeling van
Housing First Jongeren.
We kunnen er niet vanuit gaan dat jongeren bij aanmelding voldoende
financiële middelen hebben om een woning te betalen (zie referenties)
Benarde inkomenspositie alleenstaande jongeren). Bekend is dat de
uitkering tot 24 jaar een bedrag is dat in veel gevallen niet toereikend is
voor het betalen van huur- en levensonderhoud. Er zijn een viertal
scenario’s denkbaar die aan kunnen sluiten bij de jongerendoelgroep en
de mogelijke financieringsvorm:
1. Jongere is onder de 18 (of heeft verlengde Jeugdzorg) en heeft geen
inkomen. Maak dan gebruik van financiering uit de Jeugdwet;
2. Jongere is 18 jaar of ouder en heeft bij levering van een woning nog
geen inkomsten. Gemeente financiert dan tijdelijk huur en leefgeld
naast de begeleiding.
3. Jonger is 18 jaar of ouder en heeft niet genoeg inkomen om de huur
van de geleverde woning te betalen. Gemeente financiert
gedeeltelijk de huur ter aanvulling naast de begeleiding.
4. Jongere heeft voldoende inkomsten en kan de huur en
levensonderhoud betalen. Gemeente financiert begeleidingsuren.

ADVIES
Het betalen van huur voor woonruimte is altijd goedkoper dan plaatsing
in een institutionele woonvoorziening. Bovendien is duurzaam herstel in
dit traject veel kansrijker. In de begroting zullen deze kosten
opgenomen moeten worden met een inschatting van bovenstaande vier
scenario’s voor wat betreft financiering van inkomen en begeleiding.
Een eerste grove schatting van begeleidingskosten per deelnemer op
basis van 7 begeleidingsuren per week is 30.000 euro per jaar. Deze
vergoeding kan komen vanuit WLZ, WMO, jeugdwet en/of forensisch
kader. Hierbij komen kosten voor bereikbaarheid, verhuuradministratie,
ontwikkeling van het team, projectcoördinatie, risicobudget,
inrichtingskosten, evaluatie en een post overig. Het is logisch de
begroting te maken voor twee tot drie jaar, omdat na twee jaar een
realistische evaluatie gemaakt kan worden van het traject en het derde
jaar dient voor afronding, borging of zelfs doorontwikkeling van de
interventie.

“HOUSING FIRST HEEFT MIJ STEVIG
GEHOLPEN OM MIJN LEVEN OP DE RIT TE
KRIJGEN, ZONDER DIT ZAT IK IN DE
GROOTSTE SHIT.”
DEELNEMER HOUSING FIRST JONGEREN

3.8 CONTEXT EN KETEN
Er is inmiddels een internationaal netwerk waar uitwisseling van
informatie, onderzoek en webinars te vinden zijn die de ontwikkeling
van Housing First Youth vanuit Europa ondersteunen. Ook in Nederland
is een platform opgericht om Housing First Jongeren praktijken te
ondersteunen door deze aan elkaar te verbinden voor uitwisseling,
ontwikkeling en onderzoek.
Wat betreft de lokale situatie is een samenwerking met relevante
partijen van groot belang. Het gaat om samenwerking in de zorgketen,
in de wijk, met sociale diensten van de gemeente en de
woningbouwcorporaties. Denk hierbij aan jeugdhulp, reclassering,
verslavingszorg, wijkteams, GGD, veiligheid, opvang, GGZ, onderwijs,
activering, werk en justitie. Het moeten wachten op indicaties,
behandelingen, inkomen, start van schuldhulp is erg demotiverend voor
veel jongeren en kan uitval van het traject betekenen. Dat valt goed te
voorkomen met passende samenwerkingsafspraken voorafgaand aan de
start van het traject waarmee de toeleiding laagdrempelig en vlot kan
verlopen. Op basis van ervaring is het werken met vaste
contactpersonen hierbij aan te bevelen.

ADVIES
Sluit op een passende wijze aan bij de (inter)nationale ontwikkelingen
van Housing First Jongeren. Deze zijn ondersteunend voor de
kwaliteitsontwikkeling van de lokale Housing First Jongeren praktijken
en het team. Daarnaast is het van belang te zorgen voor werkbare
samenwerkingsafspraken en een gezamenlijke overeenstemming met de
belangrijkste partijen en gemeentelijke afdelingen, waarbij tenminste
afspraken over het aantal woningen, (tegemoetkoming) inkomen, timeout, toegang tot behandeling, financiering en snelle indicering vorm
krijgen zodanig dat dit werkt voor een jongere. In gesprek gaan met
deze partijen om te spreken over de (on)mogelijkheden is hierbij een
vereiste.

4. VOORBEREIDING IN VIER STAPPEN
Housing First voor jongeren starten is een erg goed idee en heel erg
nodig. Dat blijkt uit theoretische en (inter)nationale ontwikkelingen,
ideeën en knelpunten die door experts genoemd worden en de
toenemende dakloosheid onder jongeren in Nederland. Van wie het
initiatief komt voor de start van een Housing First Jongeren praktijk is
niet zo belangrijk. Het kwartiermaken hiervoor kan van Housing First
Nederland komen, een beleidsmedewerker, een zorgorganisatie of
anderszinds. Wel is het vervolgens belangrijk om te komen tot afspraken
en een goede samenwerking en afstemming tussen gemeente,
woningbouw, zorgorganisatie en andere belangrijke partijen. Het
samenwerken in de voorbereiding en uitvoering vraagt blijvende
aandacht bij Housing First Jongeren. Ook het speelveld en de dynamiek
van jongeren zelf verdienen expliciet aandacht.

STAP 1. ANALYSE
Hoe verhouden andere ontwikkelingen, het bestaande aanbod, de
omvang van de doelgroep en de beschikbare middelen zich tot het
realiseren van de landelijke ambitie tot het terugdringen als basisnorm
en de hierboven beschreven fases? In welk tempo en met welke
omvang is Housing First Jongeren nodig en mogelijk te maken in de
gemeente en welk probleem moet worden opgelost?

STAP 2. GEZAMENLIJK COMMITMENT
Het kan slim zijn om te starten met het opzetten van een pilot. Dit
vraagt om gezamenlijk draagvlak en dat kan door een kwartiermaker
gedaan worden. Alvorens je externe gesprekken gaat voren, dien je
eerst een interne discussie te voeren binnen de organisatie die het gaat
opzetten. Via Housing First Nederland is een toetsinstrument
beschikbaar, waarmee dit raamwerk stap voor stap besproken kan
worden. Is het mogelijk de voorwaarden te realiseren voor Housing First
Jongeren? Wat is hiervoor nodig van externe partners en welke vragen

liggen er voor hen? Hierna is een vervolggesprek tussen
belanghebbende externe partijen een logische vervolgstap. Interne en
externe gesprekken kunnen ondersteund worden door Housing First
Nederland en moeten leiden tot stap 3. Onderstaande vijf vragen zijn
hierbij van toepassing:
1.
2.
3.
4.
5.

Zijn partijen voldoende bekend met Housing First Jongeren;
Is bij partijen bekend om welke jongeren het gaat;
Kunnen partijen zich vinden in het nut en de
noodzaak voor Housing First Jongeren;
Wat hebben partijen nodig;
Wie neemt de regie over de opstartfase, het opstellen van een
eventuele startnotitie en een samenwerkingsconvenant;

Voor het beschikbaar krijgen van zelfstandige woonvormen voor het
kunnen bieden van Housing First Jongeren zijn (aanvullende) afspraken
nodig tussen zorgorganisatie, gemeente en woningbouw. Het reguliere
proces volstaat niet en bovendien is er (te) weinig aanbod in het
goedkoopste segment woningen. Zo zijn ook aanvullende afspraken
nodig over inkomen en toegang in de keten tot benodigde zorg
(voorrang op behandeling, time-out mogelijkheid e.d.). Maar ook zijn
afspraken over eventuele overlast van belang en verwachtingen over en
weer over omgaan met gedrag en escalaties.

STAP 3. SAMENWERKINGSCONVENANT
Het opstellen van samenwerkingsconvenant tussen zorg, wonen en
gemeente waarin tenminste afspraken worden vastgelegd over de
uitvoerende partij, doelstelling en omvang van de startpilot, woningen,
(tegemoetkoming) inkomen, time-out, toegang tot behandeling,
toegang tot schuldhulp, financiering en snelle en flexibele indicering.
Dit alles zodat het kan bijdragen aan de ontwikkeling van een jongere.

STAP 4. PROJECTPLAN
Daarna kan een projectplan opgesteld worden waarbij de regie duidelijk
is belegd. De projectleider zal als schakel dienen tussen de
stakeholders, deze relaties onderhouden, samenwerkingsafspraken
maken en het team aansturen. In het projectplan kunnen globaal
werkprocessen (aanmelden, selectie) worden opgenomen en een
concrete uitwerking van de omvang en doelstelling van het project en
de aanpak hiervan. Teamsamenstelling, kwaliteitsontwikkeling, een
uitgewerkte begroting, planning, monitoring, evaluatie en
verantwoording komen ook in het projectplan te staan.

“HOUSING FIRST MAAKT HAAR BELOFTEN
WAAR, JE KRIJGT EEN EIGEN WONING, DAT
GEEFT RUST EN JE KRIJGT
VERANTWOORDELIJKHEID, DAT IS
BEVRIJDEND EN BEANGSTIGEND
TEGELIJK.”
DEELNEMER HOUSING FIRST JONGEREN
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Dit raamwerk is mogelijk gemaakt door

