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Leergang Housing First
Housing First is bekend als model en systeemaanpak voor het beëindigen
van dakloosheid. Zowel het model als de systeemaanpak komen in deze
Leergang uitgebreid aan de orde. Wil je weten waar dit precies over gaat?
Ben je benieuwd naar wat er bij de implementatie en doorontwikkeling van
Housing First komt kijken? Wil jij met Housing First een effectieve bijdrage
leveren aan het beëindigen van dakloosheid? Mis je nog kennis en
vaardigheden, of ben je gewoon ontzettend benieuwd naar de ‘ins & outs’
van Housing First? Meld je dan vandaag nog aan voor onze splinternieuwe
Leergang Housing First, verzorgd door Housing First Nederland en de
Hogeschool Utrecht.
In januari 2023 start de eerste editie van de Leergang: een intensief,
zorgvuldig opgebouwd en praktijkgericht programma van vijf lesdagen
verdeeld over vier maanden. Housing First Nederland, de Hogeschool
Utrecht en diverse gastdocenten delen hun expertise op het gebied van
Housing First en alles wat daarbij komt kijken. De leergang combineert
professionele kennis, ervaringskennis en wetenschappelijke kennis over
Housing First. Met de kennis die je krijgt aangeboden, maak je direct de
vertaling naar jouw dagelijkse praktijk en lokale context.

Voor wie is de leergang Housing First?
Deze Leergang is bedoeld voor een breed scala aan professionals die zich bezig
houden met het beëindigen van dakloosheid. Wij beogen een groep samen te
stellen met diversiteit aan achtergronden die zich inzet voor deze gedeelde
maatschappelijke opgave. Dat doen mensen vanuit diverse rollen en organisaties;
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Ten behoeve van onderlinge uitwisseling is het programma de eerste drie dagen
gericht op álle professionals die met Housing First te maken krijgen. Op dag vier en
vijf wordt er een separaat programma aangeboden voor deelnemers die opereren
op tactisch en strategisch niveau en voor uitvoerende professionals. Tijdens deze
dagen zoomen we in op de specifieke vraagstukken waar deelnemers mee te
maken krijgen en is er ruimte voor verdieping.

Wat levert de Leergang Housing First je op?
Bij succesvolle afronding van de Leergang:
Werk- en zienswijzen
De werk- en zienswijzen van
Housing First hebben
verdieping gekregen.

Samenwerking aangaan

Netwerkopbouw
Heb je een netwerk
opgebouwd om relevante
kennis en ervaring op het
vraagstuk uit te (blijven)
wisselen.

Op de hoogte

Je hebt inzicht gekregen in de
verschillende rollen van
samenwerkingspartners en op
welke manier je dit vorm kunt
geven.

Je bent op de hoogte van de
laatste inhoudelijke
ontwikkelingen en inzichten
rondom Housing First.

Adviseren en begeleiden

Rol als gesprekspartner

Kun je jouw organisatie
adviseren en begeleiden bij
visievorming, implementatie
en/of doorontwikkeling van
Housing First.

Persoonlijke impact
Kun je jouw persoonlijke
impact vergroten, doordat je
je - gedreven door kennis
en commitment - in zult gaan
zetten voor de
veranderopgave en de
daarvoor benodigde
samenwerking, kwaliteit en
meetbare resultaten.

Je rol als gesprekspartner is
versterkt, daarmee kun je je
bestuurder of organisatie nog
effectiever van dienst zijn.

Opstarten Housing First
Je hebt alle fases van
voorbereiding en het
opstarten van Housing First
tot en met het onderhouden
en door ontwikkelen ervan
leren kennen.

Programma
1. Introductie op Housing First
Je maakt kennis met je docenten en mededeelnemers in de Leergang. Je
leert wat de historie is van Housing First. Ook maak je kennis met de
basisprincipes van Housing First, bespreken we wat de impact is van
dakloosheid en waar jij staat met betrekking tot Housing First. Welke
doelen stel jij jezelf voor de toekomst? Welke bijdrage wil jij leveren? We
gaan aan de slag met de eerste praktijkopdracht!

2. Ontwikkeling van Housing First
Je krijgt een inkijk in de resultaten van de vele onderzoeken die gedaan
zijn naar Housing First en maakt kennis met de internationale en
landelijke ontwikkelingen op het terrein van Housing First. Ook leer je
hoe je bestaande onderzoeken (de evidence base) kunt gebruiken voor
het onderbouwen en vergroten van jouw effectiviteit en hoe je deze kunt
inzetten bij het creëren van draagvlak voor Housing First.
Tenslotte leer je hoe je de kwaliteit van Housing First kunt meten en
vergroten. En hoe je het kunt inzetten als tool om impact te monitoren
en eventueel bij te sturen tijdens de uitvoering.

3. Draagvlak voor Housing First
Draagvlak creëren gaat over meer dan de onderzoeksresultaten kennen.
In deze lesdag leer je waar je in de huidige systeemwereld tegenaan
kunt lopen bij het implementeren en doorontwikkelen van Housing First
en hoe je hiermee omgaat. Wat kan er zoal spelen in de lokale context?
Hoe verhoudt jouw interventie zich tot andere ontwikkelingen? Welke
strategie kies je om verder te bouwen aan het beëindigen van
dakloosheid en de hierbij noodzakelijke samenwerking met
stakeholders? Welke initiatieven ga je stimuleren of waarmee ga je
stoppen?
Na de derde lesdag wordt de groep gesplitst en worden er twee
separate programma’s aangeboden voor lesdag 4 en 5. Het ene
programma richt zich op professionals die op tactisch- en strategisch
niveau opereren en het andere richt zich op uitvoerende professionals.
Aan het einde van lesdag 5 komen de groepen weer bij elkaar om de
leergang gezamenlijk af te sluiten.

Groep 1: Tactische- en strategische professionals
4. Implementatie van Housing First
Tijdens deze lesdag ga je aan de slag met wat je tot zover hebt geleerd
en met de vertaling naar jouw lokale context. Je krijgt handvatten om
Housing First te implementeren op het gebied van wonen en huren,
begeleiding en zorg, organisatie en structuur. We nemen de
processtappen die nodig zijn onder de loep. Wanneer de samenwerking
goed is ingericht en er duidelijke afspraken zijn gemaakt, heeft de
uitvoering daar later profijt van.

5. Leren en innoveren bij Housing First
We gaan in op veelvoorkomende knelpunten bij de opschaling van
Housing First en kijken we naar hulpbronnen die kunnen worden ingezet
om deze te overwinnen. We weten dat niet alle trajecten slagen bij
Housing First. Hoe gaan we daar mee om, wat zijn alternatieven en hoe
grijpen we in? Ook kijken we naar de toekomst: wat zijn kansen voor
doorontwikkeling en innovatie?
We sluiten de leergang met zijn allen feestelijk af en alle deelnemers
krijgen een certificaat uitgereikt.

Groep 2: Uitvoerend professionals
4. Begeleiding bij Housing First 1
Deze dag gaat het over de ‘mindset’ die je nodig hebt bij de begeleiding
van deelnemers, welke houding past bij een Housing First professional?
Wat beteken t krachtgericht en herstelgericht werken in de
uitvoeringspraktijk? Je gaat onder andere aan de slag met het oefenen
van deze aspecten met professionele trainingsacteurs. Ook nemen we
een begeleidingstraject van A tot Z met je door.

Begeleiding bij Housing First 2
Je thuis voelen in de wijk, het informele netwerk en de rol die je hierin
vervult als professional komt deze dag uitgebreid aan bod. We wisselen
uit en gaan in op stigma, het contact met buren, omgaan met overlast,
en leefbaarheid in de wijk. Ook wat er nodig is in de samenwerking met
stakeholders passeert de revue. Ook kijken we vooruit naar de toekomst
van Housing First en naar wat dit vraagt van jou als uitvoerend
professional. Aan het einde van deze laatste lesdag
We sluiten de leergang met zijn allen feestelijk af en alle deelnemers
krijgen een certificaat uitgereikt.

Data, aanmelden & praktische informatie
Lesdag 1

24 januari 2023

9.30 tot 16.30 uur

Utrecht

Lesdag 2

14 februari 2023

9.30 tot 16.30 uur

Utrecht

Lesdag 3

14 maart 2023

9.30 tot 16.30 uur

Utrecht

Lesdag 4

4 april 2023

9.30 tot 16.30 uur

Utrecht

Lesdag 5

25 april 2023

9.30 tot 16.30 uur

Utrecht

Kosten

€3.500,- exclusief BTW per deelnemer

Aantal deelnemers

De Leergang kent een maximum van 18
deelnemers

Aanmelden

Meld je voor 12 december aan door een email te
sturen met je naam en functie naar
info@housingfirstnederland.nl, met als
onderwerp 'Aanmelden leergang'

Docenten van links naar rechts:
Aly Gruppen (HU), Anke Jansen (HFNL) Melanie Schmit (HFNL), Dorieke Wewerinke (HU),

