Aanpak dakloosheid 2019-2022
In dit document staat een greep uit de opbrengsten van het Actieprogramma dak- en thuisloze
jongeren (2019-2021) en Een (t)huis, een toekomst: de brede aanpak van dakloosheid (2020-2021).
Blader door de vijf thema’s en klik door voor inspiratie, handreikingen en tools.

(Terugval) preventie >

Regie en herstel >

Financiële
bestaanszekerheid >

Dakloosheid brengt forse
schade met zich mee en de
weg naar herstel is vaak niet
makkelijk. Preventief beleid is
daarom essentieel.

Om dakloosheid effectief te
bestrijden zijn een integrale
aanpak en goede samenwerking
binnen de gehele hulpketen
noodzakelijk.

Het is belangrijk dat iedereen
voldoende inkomen heeft om
zichzelf te onderhouden.
Ook moeten schulden
voorkomen worden.

→ Actieprogramma dak- en thuisloze jongeren (2019-2021)
→ Een (t)huis, een toekomst (2020-2021)

Wonen eerst >

Opvang afbouwen
en ombouwen >

We maken de omslag van
opvang naar wonen: (dreigend)
dakloze mensen krijgen zo snel
mogelijk een eigen woonplek
met passende zorg en
ondersteuning.

De opvang wordt zoveel
mogelijk afgebouwd.
Waar opvang toch nodig is
duurt dit zo kort mogelijk in een
eigen kamer met ondersteuning
op maat.

(Terugval) preventie
Dakloosheid brengt forse schade met zich mee en de weg
naar herstel is vaak niet makkelijk.
Preventief beleid is daarom essentieel: door mensen van betere informatie te voorzien, bij dreigende schulden snel en effectief op te treden,
huisuitzettingen te voorkomen, stabiele huisvesting te organiseren,
uitstroom uit instituties te verbeteren en het voorkomen van terugval
en stigma kan dakloosheid beter voorkomen worden. Want voorkomen is altijd beter dan genezen.

Projecten en inspiratie

7 tips van de Preventie Alliantie
De Preventie Alliantie geeft gemeenten een steuntje in de rug bij hun preventiebeleid voor het tegengaan van dakloosheid. Een gesprek over vroeg erbij zijn,
nazorg, tijdelijk wonen, bestaanszekerheid en meedoen in de samenleving. Met
zeven praktische preventietips om morgen meteen mee aan de slag te gaan.
Lees meer >

Voorkomen huisuitzettingen (Amsterdam)

Lees meer
→ Onderwijsproject Straatconsulaat (Den Haag)
→ Kennisdossier jongvolwassenen in kwetsbare posities (16-27)
→ Factsheet uitstroom jongeren uit residentie jeugdhulp
→ Werken aan persoonlijke ontwikkeling en scholing
→ Beeldvorming en stigmareductie
→ Informatievoorziening op 1 plek
→ Preventiescanner beleid dakloosheid voor gemeenten
→ MKBA doorbraakbudget dak- en thuisloze jongeren

Voorkom huisuitzettingen en je sluit een route naar dakloosheid af. De gemeente Amsterdam zag het aantal huisuitzettingen in sociale huurwoningen in
tien jaar tijd dalen van achthonderd per jaar naar nagenoeg nul. Lees meer>

Kamers met Aandacht
Kamers met Aandacht is er voor jongeren tussen de 18 en de 23 jaar die uit de
residentiele jeugdzorg stromen. Wanneer jongeren uit de jeugdzorg stromen
staan ze er in veel opzichten alleen voor. Zij hebben of willen vaak geen begeleiding meer en geen netwerk om op terug te vallen. Kamers met Aandacht bevordert positieve uitstroom uit jeugdzorg door voor jongeren tussen de 18 en 23
jaar naar kamers bij particulieren te zoeken. Hier is, naast ambulante begeleiding, ook informele steun aanwezig in de vorm van huisgenoten of betrokken
buren. Op die manier wordt dakloosheid voorkomen. Lees meer >
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Dakloosheid brengt forse schade met zich mee en de weg
preventie
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preventietips
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Dakloze jongeren in de opvang missenzeven
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naar de toekomst. Soms hebben zij hun school niet af kunnen
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Preventiescanner beleid dakloosheid voor gemeenten
MKBA doorbraakbudget dak- en thuisloze jongeren

Kamers met Aandacht
Kamers met Aandacht is er voor jongeren tussen de 18 en de 23 jaar die uit de
residentiele jeugdzorg stromen. Wanneer jongeren uit de jeugdzorg stromen
staan ze er in veel opzichten alleen voor. Zij hebben of willen vaak geen begeleiding meer en geen netwerk om op terug te vallen. Kamers met Aandacht bevordert positieve uitstroom uit jeugdzorg door voor jongeren tussen de 18 en 23
jaar naar kamers bij particulieren te zoeken. Hier is, naast ambulante begeleiding, ook informele steun aanwezig in de vorm van huisgenoten of betrokken
buren. Op die manier wordt dakloosheid voorkomen. Lees meer >
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Voorkomen
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De overgang en
bijje sluit een route naar dakloosheid af. De gemeente Amsterdam zag het aantal huisuitzettingen in sociale huurwoningen in
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Kamers met Aandacht is er voor jongeren tussen de 18 en de 23 jaar die uit de
residentiele jeugdzorg stromen. Wanneer jongeren uit de jeugdzorg stromen
staan ze er in veel opzichten alleen voor. Zij hebben of willen vaak geen begeleiding meer en geen netwerk om op terug te vallen. Kamers met Aandacht bevordert positieve uitstroom uit jeugdzorg door voor jongeren tussen de 18 en 23
jaar naar kamers bij particulieren te zoeken. Hier is, naast ambulante begeleiding, ook informele steun aanwezig in de vorm van huisgenoten of betrokken
buren. Op die manier wordt dakloosheid voorkomen. Lees meer >
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MKBA doorbraakbudget dak- en thuisloze jongeren

Kamers met Aandacht
Kamers met Aandacht is er voor jongeren tussen de 18 en de 23 jaar die uit de
residentiele jeugdzorg stromen. Wanneer jongeren uit de jeugdzorg stromen
staan ze er in veel opzichten alleen voor. Zij hebben of willen vaak geen begeleiding meer en geen netwerk om op terug te vallen. Kamers met Aandacht bevordert positieve uitstroom uit jeugdzorg door voor jongeren tussen de 18 en 23
jaar naar kamers bij particulieren te zoeken. Hier is, naast ambulante begeleiding, ook informele steun aanwezig in de vorm van huisgenoten of betrokken
buren. Op die manier wordt dakloosheid voorkomen. Lees meer >
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zevenschool
praktische
preventietips
Lees meer
knelpunten die de jongeren op het gebied
van>o.a. huisvesting,
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Voorkom huisuitzettingen
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zorgen, het hoofd in de boeken stoppen
om
een
startkwalificatie
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Preventiescanner beleid dakloosheid voor gemeenten
MKBA doorbraakbudget dak- en thuisloze jongeren

residentiele jeugdzorg stromen. Wanneer jongeren uit de jeugdzorg stromen
staan ze er in veel opzichten alleen voor. Zij hebben of willen vaak geen begeleiding meer en geen netwerk om op terug te vallen. Kamers met Aandacht bevordert positieve uitstroom uit jeugdzorg door voor jongeren tussen de 18 en 23
jaar naar kamers bij particulieren te zoeken. Hier is, naast ambulante begeleiding, ook informele steun aanwezig in de vorm van huisgenoten of betrokken
buren. Op die manier wordt dakloosheid voorkomen. Lees meer >
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begrippen nodig, zo blijkt uit het onderzoek van Het Beelddepot. Dat
Voorkomen huisuitzettingen (Amsterdam)
leidt tot positievere beeldvorming, progressiever
en inclusiever
Voorkom huisuitzettingen
en jebeleid
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Kamers met Aandacht is er voor jongeren tussen de 18 en de 23 jaar die uit de
residentiele jeugdzorg stromen. Wanneer jongeren uit de jeugdzorg stromen
staan ze er in veel opzichten alleen voor. Zij hebben of willen vaak geen begeleiding meer en geen netwerk om op terug te vallen. Kamers met Aandacht bevordert positieve uitstroom uit jeugdzorg door voor jongeren tussen de 18 en 23
jaar naar kamers bij particulieren te zoeken. Hier is, naast ambulante begeleiding, ook informele steun aanwezig in de vorm van huisgenoten of betrokken
buren. Op die manier wordt dakloosheid voorkomen. Lees meer >
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residentiele jeugdzorg stromen. Wanneer jongeren uit de jeugdzorg stromen
staan ze er in veel opzichten alleen voor. Zij hebben of willen vaak geen begeleiding meer en geen netwerk om op terug te vallen. Kamers met Aandacht bevordert positieve uitstroom uit jeugdzorg door voor jongeren tussen de 18 en 23
jaar naar kamers bij particulieren te zoeken. Hier is, naast ambulante begeleiding, ook informele steun aanwezig in de vorm van huisgenoten of betrokken
buren. Op die manier wordt dakloosheid voorkomen. Lees meer >
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residentiele jeugdzorg stromen. Wanneer jongeren uit de jeugdzorg stromen
staan ze er in veel opzichten alleen voor. Zij hebben of willen vaak geen begeleiding meer en geen netwerk om op terug te vallen. Kamers met Aandacht bevordert positieve uitstroom uit jeugdzorg door voor jongeren tussen de 18 en 23
jaar naar kamers bij particulieren te zoeken. Hier is, naast ambulante begeleiding, ook informele steun aanwezig in de vorm van huisgenoten of betrokken
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jaar naar kamers bij particulieren te zoeken. Hier is, naast ambulante begeleiding, ook informele steun aanwezig in de vorm van huisgenoten of betrokken
buren. Op die manier wordt dakloosheid voorkomen. Lees meer >
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Regie en herstel
Om dakloosheid effectief te bestrijden zijn een integrale
aanpak en goede samenwerking binnen de gehele
hulpketen noodzakelijk.
Het bieden van regie op alle leefgebieden met een vast contactpersoon die
overzicht heeft is belangrijk deel van de oplossing. Als dat in elke gemeente
consequent plaatsvindt, kunnen we een enorme bijdrage leveren aan het
voorkomen van terugval en het sneller laten uitstromen van mensen naar
de juiste plek. Het betrekken van ervaringskennis in ondersteuning en in
beleidsontwikkeling is een waardevolle toevoeging die steeds vaker wordt
benut. Ook eigen regie is een belangrijke voorwaarde voor het werken aan
herstel. De kwaliteit van leven van dak- en thuisloze mensen hangt af van de
mate waarin zij meedoen aan de samenleving en van de aard en de omvang
van hun sociaal netwerk.

Lees meer
→ Het belang van een briefadres
→ MKBA ervaringsdeskundige ondersteuning
→ Het belang van jongerenparticipatie
→ Wat werkt bij dak- en thuisloze jongeren
→ De basis op orden
→ Persoonlijke ontwikkeling jongeren: IDO (Lelystad)
→ Persoonlijke ontwikkeling jongeren: In2YourPlace (Heerlen)
→ De Persoonlijke ontwikkeling jongeren: sporten en bewegen 		
(LifeGoals)

Projecten en inspiratie

Jongerenregisseur (Haarlem)
Eén van de zaken die steevast door ervaringsdeskundige jongeren wordt genoemd als randvoorwaarde voor efficiëntere en betere ondersteuning, is het
regelen van een vaste contactpersoon die de regie houdt op de ondersteuning.
Vrijwel altijd hebben dak- en thuisloze jongeren te maken met meervoudige
problematiek, die meerdere leefgebieden beslaat. Door het investeren in regie
duren trajecten niet alleen korter, het leidt ook tot hogere tevredenheid bij
zowel jongeren als professionals. Zie artikel Jongerenregisseur

Inzet Jouw Ingebrachte Mentor (JIM) bij dakloze jongeren
bij deze aanpak kan een jongere zélf iemand uit zijn netwerk aanwijzen. Een
oma, de buurman, een tante, een vroegere leraar van je basisschool, een goede
vriend. Iedereen is geschikt als JIM. JIM staat voor Jouw Ingebrachte Mentor.
De jongere kiest zelf iemand uit zijn of haar netwerk. Een JIM is meer dan een
buddy of een maatje: het is een vertrouwenspersoon, iemand die meedenkt en
meebeslist, die zij aan zij staat met de hulpverlener, en die door de jongere als
ondersteunend ervaren wordt. Lees meer >
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Regie en herstel
Om dakloosheid effectief te bestrijden zijn een integrale
aanpak en goede samenwerking binnen de gehele
hulpketen noodzakelijk.Regie en herstel
Het bieden van regie op alle leefgebieden met een vast contactpersoon die
overzicht heeft is belangrijk deel van de oplossing. Als dat in elke gemeente
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problematiek, die meerdere leefgebieden beslaat. Door het investeren in regie
geven aan iemand anders die in de schaduw
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Wat werkt bij dak- en thuisloze jongeren

Inzet Jouw Ingebrachte Mentor (JIM) bij dakloze jongeren

De basis op orden

bij deze aanpak kan een jongere zélf iemand uit zijn netwerk aanwijzen. Een
oma, de buurman, een tante, een vroegere leraar van je basisschool, een goede
vriend. Iedereen is geschikt als JIM. JIM staat voor Jouw Ingebrachte Mentor.
De jongere kiest zelf iemand uit zijn of haar netwerk. Een JIM is meer dan een
buddy of een maatje: het is een vertrouwenspersoon, iemand die meedenkt en
meebeslist, die zij aan zij staat met de hulpverlener, en die door de jongere als
ondersteunend ervaren wordt. Lees meer >
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≡

Financiële bestaanszekerheid
Het is belangrijk dat iedereen voldoende inkomen heeft om
zichzelf te onderhouden. Ook moeten schulden voorkomen
worden.
Dit is voor dakloze mensen – en de professionals die hen ondersteunen
– lang niet altijd makkelijk om voor elkaar te krijgen. En zonder financiële
bestaanszekerheid is het moeilijk bouwen aan een toekomstperspectief. Ook
de mogelijkheden om af te wijken van wet- en regelgeving om zo maatwerk te
bieden en mensen voor terugval te behoeden zijn van grote waarde.

Projecten en inspiratie
Lees meer
→ Maatwerk participatiewet, handreiking Divosa
→ Handreiking uitstroom uit instituties
→ Doorbraken voor de aanpak dak- en thuisloosheid
→ SchuldenlabNL
→ Het Bouwdepot
→ Versterken kennis schulden bij Wmo-professionals
→ MKBA schulden en jongeren in bijstandsgezinnen
→ Schuldproblematiek jongeren: methode ONSbank (Amsterdam)
→ Schuldproblematiek jongeren: de Kandidatenmarkt (Amsterdam)
→ Financiële ontwikkeling jongeren: Startupz (STOOT)

Doorbraakmethode (Amsterdam)
De Preventie Alliantie geeft gemeenten een steuntje in de rug bij hun preventiebeleid voor het tegengaan van dakloosheid. Een gesprek over vroeg erbij zijn,
nazorg, tijdelijk wonen, bestaanszekerheid en meedoen in de samenleving. Met
zeven praktische preventietips om morgen meteen mee aan de slag te gaan.
Lees meer >

Maatwerk participatiewet (Purmerend)
Gemeenten hebben de mogelijkheid om de basisuitkering aan te vullen vanuit
de bijzondere bijstand, zodat deze jongeren in hun levensonderhoud kunnen
voorzien, zoals woonruimte huren en eten kopen. Lees meer>
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De Preventie Alliantie geeft gemeenten een steuntje in de rug bij hun preventiebeleid voor het tegengaan van dakloosheid. Een gesprek over vroeg erbij zijn,
nazorg, tijdelijk wonen, bestaanszekerheid en meedoen in de samenleving. Met
zeven praktische preventietips om morgen meteen mee aan de slag te gaan.
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zeven praktische preventietips om morgen meteen mee aan de slag te gaan.
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bestaanszekerheid is het moeilijk bouwen aan
een toekomstperspectief. Ook
(Amsterdam)
de mogelijkheden om af te wijken van wet- en regelgeving om zo maatwerk te
bieden en mensen voor terugval te behoeden
zijn vanONSbank
grote waarde.
Stichting
doorbreekt de vicieuze cirkel van

schuldproblemen met een programma
dat jongeren
bij
Projecten
enondersteunt
inspiratie
het maken van een stap in hun sociale en persoonlijke ontwikkeling
Lees meer
en henDivosa
helpt een leven op te bouwen zonder probleemschulden.
→ Maatwerk participatiewet, handreiking
Aan het eind van het programma streven zij ernaar dat alle jongeren
→ Handreiking uitstroom uit instituties
haalbare afbetalingsregeling hebben,
gebaseerd op hun
Doorbraakmethode
(Amsterdam)
→ Doorbraken voor de aanpak dak- een
en thuisloosheid
De Preventie Alliantie geeft gemeenten een steuntje in de rug bij hun preventieoorspronkelijke schuld.
→ SchuldenlabNL
beleid voor het tegengaan van dakloosheid. Een gesprek over vroeg erbij zijn,
Lees
meer>
nazorg, tijdelijk wonen, bestaanszekerheid en meedoen in de samenleving. Met
→ Het Bouwdepot

→ Versterken kennis schulden bij Wmo-professionals
→ MKBA schulden en jongeren in bijstandsgezinnen
→ Schuldproblematiek jongeren: methode ONSbank (Amsterdam)
→ Schuldproblematiek jongeren: de Kandidatenmarkt (Amsterdam)
→ Financiële ontwikkeling jongeren: Startupz (STOOT)

zeven praktische preventietips om morgen meteen mee aan de slag te gaan.
Lees meer >

Maatwerk participatiewet (Purmerend)
Gemeenten hebben de mogelijkheid om de basisuitkering aan te vullen vanuit
de bijzondere bijstand, zodat deze jongeren in hun levensonderhoud kunnen
voorzien, zoals woonruimte huren en eten kopen. Lees meer>

≡

Financiële bestaanszekerheid
Het is belangrijk dat iedereen
voldoende inkomen
heeft om
Financiële
bestaanszekerheid
zichzelf te onderhouden. Ook moeten schulden voorkomen
worden.
Dit is voor dakloze mensen – en de professionals die hen ondersteunen
Schuldproblematiek jongeren: de Kandidatenmarkt
– lang niet altijd makkelijk om voor elkaar te krijgen. En zonder financiële
bestaanszekerheid is het moeilijk bouwen aan
een toekomstperspectief. Ook
(Amsterdam)
de mogelijkheden om af te wijken van wet- en regelgeving om zo maatwerk te
bieden en mensen voor terugval te behoeden
vanSTECKS
grote waarde.
Dezijn
pilot
van de Kandidatenmarkt richt zich op de financiële

ontwikkeling van jongeren. Ze bieden
een individueel
Projecten
en afgestemd
inspiratie
programma
en
hulp.
Kandidaten
bouwen
aan
hun
financiële
en
Lees meer
socialeDivosa
zelfredzaamheid, door hun geldzaken (stacks) op orde te
→ Maatwerk participatiewet, handreiking
krijgen en een positief zelfbeeld te ontwikkelen.
→ Handreiking uitstroom uit instituties

→ Doorbraken voor de aanpak dak- Lees
en thuisloosheid
meer>
→ SchuldenlabNL
→ Het Bouwdepot
→ Versterken kennis schulden bij Wmo-professionals
→ MKBA schulden en jongeren in bijstandsgezinnen
→ Schuldproblematiek jongeren: methode ONSbank (Amsterdam)
→ Schuldproblematiek jongeren: de Kandidatenmarkt (Amsterdam)
→ Financiële ontwikkeling jongeren: Startupz (STOOT)

Doorbraakmethode (Amsterdam)
De Preventie Alliantie geeft gemeenten een steuntje in de rug bij hun preventiebeleid voor het tegengaan van dakloosheid. Een gesprek over vroeg erbij zijn,
nazorg, tijdelijk wonen, bestaanszekerheid en meedoen in de samenleving. Met
zeven praktische preventietips om morgen meteen mee aan de slag te gaan.
Lees meer >

Maatwerk participatiewet (Purmerend)
Gemeenten hebben de mogelijkheid om de basisuitkering aan te vullen vanuit
de bijzondere bijstand, zodat deze jongeren in hun levensonderhoud kunnen
voorzien, zoals woonruimte huren en eten kopen. Lees meer>

≡

Financiële bestaanszekerheid
Het is belangrijk dat iedereen
voldoende inkomen
heeft om
Financiële
bestaanszekerheid
zichzelf te onderhouden. Ook moeten schulden voorkomen
worden.
Dit is voor dakloze mensen – en de professionals die hen ondersteunen
Financiële ontwikkeling jongeren: Startupz (STOOT)
– lang niet altijd makkelijk om voor elkaar te krijgen. En zonder financiële
bestaanszekerheid is het moeilijk bouwen aan
eenpilot
toekomstperspectief.
Ook
In de
‘Startupz’ heeft stichting
STOOT (Groningen) individuelede mogelijkheden om af te wijken van wet- en regelgeving om zo maatwerk te
enzijn
groepstrajecten
aangeboden met als doel dak- en thuisloze
bieden en mensen voor terugval te behoeden
van grote waarde.

jongeren te helpen aan (betaald) werk, het opzetten van een eigen
Projecten en inspiratie
startup en/of het volgen van een opleiding. Door in contact te
Lees meer
komen met opdrachtgevers, eindgebruikers, ontwikkelen van
→ Maatwerk participatiewet, handreiking Divosa
prototypes en deze in de praktijk te testen, ervaren en ontwikkelen
→ Handreiking uitstroom uit instituties
deelnemers hun eigen talenten.
Doorbraakmethode (Amsterdam)
→ Doorbraken voor de aanpak dak- en thuisloosheid
De Preventie Alliantie geeft gemeenten een steuntje in de rug bij hun preventieLees meer>
→ SchuldenlabNL
beleid voor het tegengaan van dakloosheid. Een gesprek over vroeg erbij zijn,

→ Het Bouwdepot
→ Versterken kennis schulden bij Wmo-professionals
→ MKBA schulden en jongeren in bijstandsgezinnen
→ Schuldproblematiek jongeren: methode ONSbank (Amsterdam)
→ Schuldproblematiek jongeren: de Kandidatenmarkt (Amsterdam)
→ Financiële ontwikkeling jongeren: Startupz (STOOT)

nazorg, tijdelijk wonen, bestaanszekerheid en meedoen in de samenleving. Met
zeven praktische preventietips om morgen meteen mee aan de slag te gaan.
Lees meer >

Maatwerk participatiewet (Purmerend)
Gemeenten hebben de mogelijkheid om de basisuitkering aan te vullen vanuit
de bijzondere bijstand, zodat deze jongeren in hun levensonderhoud kunnen
voorzien, zoals woonruimte huren en eten kopen. Lees meer>

≡

Wonen eerst
We maken de omslag van opvang naar wonen: (dreigend)
dakloze mensen krijgen zo snel mogelijk een eigen
woonplek met passende zorg en ondersteuning.
Er is een belangrijke transformatie gaande om mensen zoveel mogelijk in hun
eigen woonomgeving de benodigde zorg en ondersteuning te bieden. Want:
herstel begint met een thuis. Daarnaast is het organiseren van stabiele huisvesting een essentiële schakel in de preventie van dakloosheid. We hanteren
daarom het uitgangspunt dat mensen zoveel mogelijk direct een eigen woonplek (al dan niet met begeleiding) krijgen, en als dat niet mogelijk is, opvang
krijgen in één of tweepersoonskamers die zo kort mogelijk duurt.

Lees meer
→ Platform Woonplek
→ Hulp invliegen van Expertteam Weer Thuis
→ MKBA integrale ondersteuning jongeren bij wonen
→ MKBA wonen bij burgers
→ MKBA Housing First
→ MKBA alternatief wonen (paradijsvogels/ skaeve huse)
→ Alternatief wonen
→ Creatieve woonoplossingen
→ Housing First, Wonen Eerst
→ Aankoop vastgoed (Purmerend)
→ Beschermd wonen light (Leiden)
→ Proeftuin (Nunspeet)
→ Ombouw kantoorpand (Amstelveen)
→ Onder de Pannen

Projecten en inspiratie

Housing First (Den Haag)
Housing First is een Amerikaans model voor groepen mensen bij wie al het
eerdere hul¬paanbod niet werkte. De filosofie waaide in 2006 over naar Nederland, waar Amsterdam ermee begon. Inmiddels werken al bijna negentig
gemeenten met Housing First. Lees meer >

Jongerenopvang Vince (Nijmegen)
Bij Project 010 is een eigen veilige plek het vertrekpunt voor verdere groei en
herstel. In het ‘reguliere’ traject worden jongeren eerst in een voorziening voor
opvang, beschermd of begeleid wonen geplaatst, voordat ze na gemiddeld een
jaar uitstromen naar een eigen plek. Project 010 draait dit om: wonen eerst, en
derest aan hulp daarbij. Project 010 is daarnaast ook een methode om doorbraken te forceren in het ‘systeem’. Dak- en thuisloze jongeren lopen tegen veel
wet- en regelgeving aan. Deze kunnen belemme¬rend werken bij het oplossen
van dak- en thuisloosheid. Project 010 legt deze belemme¬ringen bloot en pakt
ze aan. Lees meer>

≡

Wonen eerst
We maken de omslag van opvang naar wonen: (dreigend)
dakloze mensen krijgen zo snel mogelijk een eigen
woonplek met passende zorg en ondersteuning.

Wonen eerst

Er is een belangrijke transformatie gaande om mensen zoveel mogelijk in hun
eigen woonomgeving de benodigde zorg en ondersteuning te bieden. Want:
herstel begint met een thuis. Daarnaast is het organiseren van stabiele huisvesting een essentiële schakel in de preventie van dakloosheid. We hanteren
daarom het uitgangspunt dat mensen zoveel mogelijk direct een eigen woonPlatform Woonplek
plek (al dan niet met begeleiding) krijgen, en als dat niet mogelijk is, opvang
Projecten
en inspiratie
krijgen in één of tweepersoonskamers die zoPlatform
kort mogelijk
duurt. vervult een matchmaker
Woonplek
rol in het organiseren

van samenwerkingen tussen publieke en private partijen en het
Lees meer
bijeenbrengen van middelen voor het realiseren van huisvesting voor
→ Platform Woonplek
dak en thuislozen. Daarnaast kan Platform Woonplek gemeenten
Housing First (Den Haag)
→ Hulp invliegen van Expertteam Weer
Thuis
ondersteunen
bij het versnellen en opschalen
van isprojecten
door model voor groepen mensen bij wie al het
Housing First
een Amerikaans
→ MKBA integrale ondersteuning jongeren
bij wonen en het delen van praktijkvoorbeelden
kennisuitwisseling
metwerkte. De filosofie waaide in 2006 over naar Neeerdere hul¬paanbod niet
→ MKBA wonen bij burgers
waar Amsterdam ermee begon. Inmiddels werken al bijna negentig
betrekking tot het huisvesten van dak-derland,
en thuislozen.
gemeenten met Housing First. Lees meer >
→ MKBA Housing First
Lees meerskaeve
>
→ MKBA alternatief wonen (paradijsvogels/
huse)
Jongerenopvang Vince (Nijmegen)
→ Alternatief wonen
Bij Project 010 is een eigen veilige plek het vertrekpunt voor verdere groei en
→ Creatieve woonoplossingen
herstel. In het ‘reguliere’ traject worden jongeren eerst in een voorziening voor
→ Housing First, Wonen Eerst
opvang, beschermd of begeleid wonen geplaatst, voordat ze na gemiddeld een
jaar uitstromen naar een eigen plek. Project 010 draait dit om: wonen eerst, en
→ Aankoop vastgoed (Purmerend)
derest aan hulp daarbij. Project 010 is daarnaast ook een methode om doorbra→ Beschermd wonen light (Leiden)
ken te forceren in het ‘systeem’. Dak- en thuisloze jongeren lopen tegen veel
→ Proeftuin (Nunspeet)
wet- en regelgeving aan. Deze kunnen belemme¬rend werken bij het oplossen
→ Ombouw kantoorpand (Amstelveen)
van dak- en thuisloosheid. Project 010 legt deze belemme¬ringen bloot en pakt
→ Onder de Pannen
ze aan. Lees meer>

≡

Wonen eerst
We maken de omslag van opvang naar wonen: (dreigend)
dakloze mensen krijgen zo snel mogelijk een eigen
woonplek met passende zorg en ondersteuning.

Wonen eerst

Er is een belangrijke transformatie gaande om mensen zoveel mogelijk in hun
eigen woonomgeving de benodigde zorg en ondersteuning te bieden. Want:
herstel begint met een thuis. Daarnaast is het organiseren van stabiele huisvesting een essentiële schakel in de preventie van dakloosheid. We hanteren
daarom het uitgangspunt dat mensen zoveel mogelijk direct een eigen woonHulp invliegen van Expertteam Weer Thuis
plek (al dan niet met begeleiding) krijgen, en als dat niet mogelijk is, opvang
Projecten
encorporaties
inspiratie
Expertteam
Weer Thuis (EWT) helpt
gemeenten,
en
krijgen in één of tweepersoonskamers die zoHet
kort
mogelijk duurt.

zorgaanbieders bij lokale vraagstukken op het gebied van wonen
en zorg voor mensen die nu nog dak- of thuisloos zijn of in een
Lees meer
beschermde woonomgeving verkeren. Denk daarbij aan het maken
→ Platform Woonplek
Housing First
(Den Haag)
vanThuis
en uitvoering geven aan een woonzorgvisie,
prestatieafspraken,
→ Hulp invliegen van Expertteam Weer
Housing First is een Amerikaans model voor groepen mensen bij wie al het
meerjarige
samenwerking. Ook biedt het EWT hulp bij het maken van
→ MKBA integrale ondersteuning jongeren
bij wonen
eerdere hul¬paanbod niet werkte. De filosofie waaide in 2006 over naar Ne→ MKBA wonen bij burgers
een plan van aanpak voor het terugdringen
van
deAmsterdam
instroom ermee
in de begon. Inmiddels werken al bijna negentig
derland,
waar
gemeenten
met en
Housing
First. Lees meer >
→ MKBA Housing First
maatschappelijke opvang, het voorkomen
van dakthuisloosheid,
→ MKBA alternatief wonen (paradijsvogels/
skaeve huse)
het bevorderen
van de doorstroom en wonen met passende zorg en
Jongerenopvang Vince (Nijmegen)
→ Alternatief wonen
begeleiding.
Bij Project 010 is een eigen veilige plek het vertrekpunt voor verdere groei en
→ Creatieve woonoplossingen
herstel. In het ‘reguliere’ traject worden jongeren eerst in een voorziening voor
Lees meer >
→ Housing First, Wonen Eerst
opvang, beschermd of begeleid wonen geplaatst, voordat ze na gemiddeld een
jaar uitstromen naar een eigen plek. Project 010 draait dit om: wonen eerst, en
→ Aankoop vastgoed (Purmerend)
derest aan hulp daarbij. Project 010 is daarnaast ook een methode om doorbra→ Beschermd wonen light (Leiden)
ken te forceren in het ‘systeem’. Dak- en thuisloze jongeren lopen tegen veel
→ Proeftuin (Nunspeet)
wet- en regelgeving aan. Deze kunnen belemme¬rend werken bij het oplossen
→ Ombouw kantoorpand (Amstelveen)
van dak- en thuisloosheid. Project 010 legt deze belemme¬ringen bloot en pakt
→ Onder de Pannen
ze aan. Lees meer>

≡

Wonen eerst
We maken de omslag van opvang naar wonen: (dreigend)
dakloze mensen krijgen zo snel mogelijk een eigen
woonplek met passende zorg en ondersteuning.

Wonen eerst

Er is een belangrijke transformatie gaande om mensen zoveel mogelijk in hun
eigen woonomgeving de benodigde zorg en ondersteuning te bieden. Want:
herstel begint met een thuis. Daarnaast is het organiseren van stabiele huisvesting een essentiële schakel in de preventie van dakloosheid. We hanteren
daarom het uitgangspunt dat mensen zoveel mogelijk direct een eigen woonMKBA integrale ondersteuning jongeren bij wonen
plek (al dan niet met begeleiding) krijgen, en als dat niet mogelijk is, opvang
Projecten en inspiratie
krijgen in één of tweepersoonskamers die zoHet
kort
mogelijk
bieden
vanduurt.
integrale ondersteuning op het gebied van

zorg, werken/school in combinatie met wonen heeft een grote
Lees meer
maatschappelijke meerwaarde. Op de langere termijn zijn deze
→ Platform Woonplek
jongeren beter in staat op eigen benen te staan en mee te doen in
Housing First (Den Haag)
→ Hulp invliegen van Expertteam Weer
Thuis
de samenleving.
Uit de MKBA blijkt datHousing
gemeenten
die Amerikaans
een euro model voor groepen mensen bij wie al het
First is een
→ MKBA integrale ondersteuning jongeren
bij wonen
investeren,
minimaal 1,5 euro besparen.
eerdere hul¬paanbod niet werkte. De filosofie waaide in 2006 over naar Ne→ MKBA wonen bij burgers
derland, waar Amsterdam ermee begon. Inmiddels werken al bijna negentig
Klik hier voor de MKBA >
gemeenten met Housing First. Lees meer >
→ MKBA Housing First
→ MKBA alternatief wonen (paradijsvogels/ skaeve huse)
Jongerenopvang Vince (Nijmegen)
→ Alternatief wonen
Bij Project 010 is een eigen veilige plek het vertrekpunt voor verdere groei en
→ Creatieve woonoplossingen
herstel. In het ‘reguliere’ traject worden jongeren eerst in een voorziening voor
→ Housing First, Wonen Eerst
opvang, beschermd of begeleid wonen geplaatst, voordat ze na gemiddeld een
jaar uitstromen naar een eigen plek. Project 010 draait dit om: wonen eerst, en
→ Aankoop vastgoed (Purmerend)
derest aan hulp daarbij. Project 010 is daarnaast ook een methode om doorbra→ Beschermd wonen light (Leiden)
ken te forceren in het ‘systeem’. Dak- en thuisloze jongeren lopen tegen veel
→ Proeftuin (Nunspeet)
wet- en regelgeving aan. Deze kunnen belemme¬rend werken bij het oplossen
→ Ombouw kantoorpand (Amstelveen)
van dak- en thuisloosheid. Project 010 legt deze belemme¬ringen bloot en pakt
→ Onder de Pannen
ze aan. Lees meer>

≡

Wonen eerst
We maken de omslag van opvang naar wonen: (dreigend)
dakloze mensen krijgen zo snel mogelijk een eigen
woonplek met passende zorg en ondersteuning.

Wonen eerst

Er is een belangrijke transformatie gaande om mensen zoveel mogelijk in hun
eigen woonomgeving de benodigde zorg en ondersteuning te bieden. Want:
herstel begint met een thuis. Daarnaast is het organiseren van stabiele huisvesting een essentiële schakel in de preventie van dakloosheid. We hanteren
daarom het uitgangspunt dat mensen zoveel mogelijk direct een eigen woonMKBA wonen bij burgers
plek (al dan niet met begeleiding) krijgen, en als dat niet mogelijk is, opvang
Projecten en inspiratie
krijgen in één of tweepersoonskamers die zoTijdelijk
kort mogelijk
duurt.
onderdak
door een (eventueel bij de persoon bekende)

particuliere kamer beschikbaar te stellen kan een goede oplossing
Lees meer
zijn iemand onderdak te krijgen. Daar komt nog boven op de
→ Platform Woonplek
meerwaarde voor de verhuurders. Het verhoogt niet alleen hun
First (Den Haag)
→ Hulp invliegen van Expertteam Weer
Thuis maar ook hun kwaliteit vanHousing
inkomsten
leven.
Voor
diemodel voor groepen mensen bij wie al het
Housing First isgemeenten
een Amerikaans
→ MKBA integrale ondersteuning jongeren
bij wonen levert iedere euro een
hierin investeren,
rendement
op van
eerdere
hul¬paanbod
niet werkte. De filosofie waaide in 2006 over naar Ne→ MKBA wonen bij burgers
derland, waar Amsterdam ermee begon. Inmiddels werken al bijna negentig
3,5-4,5 euro.
gemeenten met Housing First. Lees meer >
→ MKBA Housing First
Klik
hier
voor
de
MKBA
>
→ MKBA alternatief wonen (paradijsvogels/ skaeve huse)
Jongerenopvang Vince (Nijmegen)
→ Alternatief wonen
Bij Project 010 is een eigen veilige plek het vertrekpunt voor verdere groei en
→ Creatieve woonoplossingen
herstel. In het ‘reguliere’ traject worden jongeren eerst in een voorziening voor
→ Housing First, Wonen Eerst
opvang, beschermd of begeleid wonen geplaatst, voordat ze na gemiddeld een
jaar uitstromen naar een eigen plek. Project 010 draait dit om: wonen eerst, en
→ Aankoop vastgoed (Purmerend)
derest aan hulp daarbij. Project 010 is daarnaast ook een methode om doorbra→ Beschermd wonen light (Leiden)
ken te forceren in het ‘systeem’. Dak- en thuisloze jongeren lopen tegen veel
→ Proeftuin (Nunspeet)
wet- en regelgeving aan. Deze kunnen belemme¬rend werken bij het oplossen
→ Ombouw kantoorpand (Amstelveen)
van dak- en thuisloosheid. Project 010 legt deze belemme¬ringen bloot en pakt
→ Onder de Pannen
ze aan. Lees meer>

≡

Wonen eerst
We maken de omslag van opvang naar wonen: (dreigend)
dakloze mensen krijgen zo snel mogelijk een eigen
woonplek met passende zorg en ondersteuning.

Wonen eerst

Er is een belangrijke transformatie gaande om mensen zoveel mogelijk in hun
eigen woonomgeving de benodigde zorg en ondersteuning te bieden. Want:
herstel begint met een thuis. Daarnaast is het organiseren van stabiele huisvesting een essentiële schakel in de preventie van dakloosheid. We hanteren
daarom het uitgangspunt dat mensen zoveel mogelijk direct een eigen woonMKBA Housing First
plek (al dan niet met begeleiding) krijgen, en als dat niet mogelijk is, opvang
en inspiratie
worden
vaak eerst opgevangen
in een
krijgen in één of tweepersoonskamers die zoTraditioneel
kort mogelijk
duurt. dakloze mensenProjecten

opvanglocatie, waarna zij stapsgewijs al dan niet via beschermd
wonen worden toegeleid naar zelfstandig wonen. Housing First
Lees meer
gaat uit van het principe dat mensen bij voorkeur direct een eigen
→ Platform Woonplek
Housing
First
woning
op maat
zo(Den
lang Haag)
dat nodig
→ Hulp invliegen van Expertteam Weer
Thuiskrijgen, met daarbij begeleiding
Housing First is een Amerikaans model voor groepen mensen bij wie al het
is. De inwoner
zelf houdt de regie. De resultaten zijn veelbelovend
→ MKBA integrale ondersteuning jongeren
bij wonen
eerdere hul¬paanbod niet werkte. De filosofie waaide in 2006 over naar Ne→ MKBA wonen bij burgers
en deze business case laat zien dat hetderland,
bovendien
is:ermee
1 eurobegon. Inmiddels werken al bijna negentig
waar efficiënt
Amsterdam
gemeenten
Housing
→ MKBA Housing First
levert 2,5 tot 3 euro aan besparingen op
de langemet
termijn
opFirst.
aan Lees meer >
→ MKBA alternatief wonen (paradijsvogels/
skaeve huse)
maatschappelijke
kosten.
Jongerenopvang Vince (Nijmegen)
→ Alternatief wonen
Bij Project 010 is een eigen veilige plek het vertrekpunt voor verdere groei en
Lees meer >
→ Creatieve woonoplossingen
herstel. In het ‘reguliere’ traject worden jongeren eerst in een voorziening voor
→ Housing First, Wonen Eerst
opvang, beschermd of begeleid wonen geplaatst, voordat ze na gemiddeld een
jaar uitstromen naar een eigen plek. Project 010 draait dit om: wonen eerst, en
→ Aankoop vastgoed (Purmerend)
derest aan hulp daarbij. Project 010 is daarnaast ook een methode om doorbra→ Beschermd wonen light (Leiden)
ken te forceren in het ‘systeem’. Dak- en thuisloze jongeren lopen tegen veel
→ Proeftuin (Nunspeet)
wet- en regelgeving aan. Deze kunnen belemme¬rend werken bij het oplossen
→ Ombouw kantoorpand (Amstelveen)
van dak- en thuisloosheid. Project 010 legt deze belemme¬ringen bloot en pakt
→ Onder de Pannen
ze aan. Lees meer>

≡

Wonen eerst
We maken de omslag van opvang naar wonen: (dreigend)
eersteen eigen
dakloze mensen krijgen Wonen
zo snel mogelijk
woonplek met passende zorg en ondersteuning.
Er is een belangrijke transformatie gaande om mensen zoveel mogelijk in hun
eigen woonomgeving de benodigde zorg en ondersteuning te bieden. Want:
MKBA
alternatief
wonen
herstel begint met een thuis. Daarnaast is het
organiseren
van stabiele
huisvesting een essentiële schakel in de preventie van dakloosheid. We hanteren
(paradijsvogels/
skaeve
daarom het uitgangspunt dat mensen zoveel
mogelijk direct een eigen
woon-huse)
plek (al dan niet met begeleiding) krijgen, en als dat niet mogelijk is, opvang
Voor een kleine groep mensen blijktProjecten
het zeer lastigen
ominspiratie
juiste
krijgen in één of tweepersoonskamers die zo kort mogelijk duurt.

woonplekken met begeleiding in de wijk te vinden, o.a. door
gedragsproblematiek in combinatie met verslaving en/of lvb of GGZ
Lees meer
problematiek waardoor overlast en problemen in de buurt ontstaan.
→ Platform Woonplek
Skaeve Huse is onder begeleiding wonen,
in een
rustige
Housing
First
(Denomgeving,
Haag)
→ Hulp invliegen van Expertteam Weer
Thuis
Housing
is een
Amerikaans
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Opvang afbouwen en
ombouwen
De maatschappelijke opvang wordt zoveel mogelijk
afgebouwd. Waar opvang toch nodig is duurt dit zo kort
mogelijk en kunnen mensen in een eigen kamer slapen,
met ondersteuning op maat.
Alle inspanningen in het land moeten ertoe leiden dat de traditionele
grootschalige voorzieningen kunnen worden afgebouwd en mensen
ondersteuning op maat krijgen. De nieuwe werkwijze leidt tot een
effectiever en menswaardiger aanpak van dakloosheid.
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→ MKBA kleinschalige opvang
→ Corona en dakloosheid
→ Perron 18 (Haarlem)
→ Credohuis (Maastricht)
→ Nachtopvang uit Noodzaak (Nijmegen)
→ Vernieuwde opvang (Tilburg)

Projecten en inspiratie

Springplank (Eindhoven)
De daklozenopvang in Eindhoven was hard aan vernieuwing toe. De gemeente
pakte het grondig aan met snelle hulp, maatwerk en zicht op een zelfstandige
woning en aandacht voor werk Lees meer >

Jongerenopvang Vince (Nijmegen)
De Nijmeegse jongerenopvang Vince heeft alles onder één dak: dag- en nacht
opvang, crisisopvang en begeleid wonen. “Nog niet veel steden hebben een
voorziening à la Vince”, zegt regiomanager Ingrid Hendriks. De ingrediënten:
een dagprogramma, ervaringsdeskundigen, een trainingshuis en intensieve
begeleiding met de focus op zelfregie. Lees meer>
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