Landelijke brainstorm

Aanpak
dakloosheid

Tim ‘S Jongers

Raad Volksgezondheid &
Samenleving

Wie is Tim ‘S Jongers?

Soepslapers

Route richting hoopvollen

Herstel begint met een huis
• Gevraagd advies: april 2020
• Laatste 10 jaar:
verdubbeling aantal dakloze
mensen

Soepslaper wordt je niet vanzelf

Soepslaper wordt je wanneer er
50 signalen gemist worden

Dakloosheid is een extreme vorm van sociale uitsluiting. En daarmee
het gevolg van toenemende bestaansonzekerheid én een systeem dat
niet langer weet hoe dit tegen te gaan.

Een ongemakkelijke vraag:

Beschikken wij over voldoende kennisbronnen om beleid te kunnen
maken ten behoeve van kwetsbare mensen?

De rol van ervaringskennis
Beelden gebaseerd op niet gedeelde normen en waarden
-> ONTMOETING

Uitvoering zonder context kan beledigen
->VEILIGHEID EN DIALOOG

Structuren bestendigen homogeniteit van groepen
-> ERVARINGSKENNIS ALS DIVERSITEITSVRAAGTSUK

Ervaringsdeskundigheid is het krijgen van
spreektijd, ervaringskennis is het verkrijgen van
articulatiemacht.

Juha Kaakinen
Housing First
Finland

Delivering Systemic Change with
Housing First in Finland
Juha Kaakinen
Senior Advisor (CEO 2013-2022)
Utrecht 24.5.2022
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Homelessness in Finland 1987-2021
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A Systemic Change with National Programs
• Since 2008 four national programs
• Letters of intent and contracts between State authorities and
Cities
• Clear targets in numbers (flats, personnel)
• Local implementation plans including new projects, construction,
personnel and funding
• Financing 50/50
• Partners: Ministries, cities, NGOs
• A Steering Group including experts with lived experience
20

Roles of Different Actors
•
•
•
•
•
•
•
•
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National level:
Ministry of Environment: coordination, legislation, funding
Ministry of Social Welfare and Health: funding for support work
Ministry of Justice: Projects for ex-convicts
Centre for Financing NGOs: grants for acquiring flats, grants for
development projects
Local level:
Cities: coordination on a local level, new construction and service
production
NGOs: new consruction and service production

Homelessness Action Plans 2008-2019:
Public investments and expenditure (estimate)
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Shelter renovation: Why we wanted to get rid of
shelters and hostels – and what made it possible?
•
•
•
•
•
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Living in a hostel or a shelter is always a
temporary solution
A person living in a hostel is still
homeless
No privacy and very limited professional
help in your problems
Hostels sustain a culture of
irresponsibility, a “prison-like” subculture
Renovation of hostels has increased
public safety

© Leif Rosas

Sahaajankatu (City of Helsinki)
80 bed places, closed down in 2009.

©Suojapirtti
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©Heidi Piiroinen HS

Shelter renovation: Why we wanted to get rid of
shelters and hostels – and what made it possible?
Carrots: State grants for
renovation 50%
State grants for salary costs of
new trained support workers
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Stick: Obligation to work
according to the Housing First
principles in the future
Systematic training for personnel
(also new personnel hired)

The Core of Housing First
• The key of Housing First is the psychological/moral aspect:
•

the client is no longer a client or patient, but a normal person, with

•

control over his or her private apartment, and

• control over the normal, everyday aspects of life
• Housing First is not a static, ideologically fixed concept. It is a way of
delivering housing to clients that is normal, kind and common sense
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A Multiprofessional Team or Differents ways to provide
multiprofessional support?
• Psychiatrist

Doctor

• Nurse
•

Psychiatric nurse
• CLIENT
Job Coach
• Social Worker

27

You can’t have Housing First
without having housing …
first.
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Housing options

FLATS IN SCATTERED
HOUSING

FLATS IN SUPPORTED
HOUSING UNITS

’HYBRID’
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VÄINÖLÄ HOUSING UNIT
ESPOO

• Completed in 2014
• 33 rental flats
• The Salvation Army
as service provider.
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Alppikatu 25
• Opened in 1936:
•

As a shelter with 250 bed
places

• Since 2012:
•
•
•
•
•
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•

Supported housing
81 independent rental
apartments
88 residents
Apartment size 19–36 m²
On site personnel by Salvation
Army
22 employees

32
31.5.2022
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Social housing in Finland
•
•
•
•
•
•
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13% of the total housing stock
25% (35%) in new housing areas
7.000 to 9000 new units started
yearly by city housing companies
and non-profit NGOs
State guaranteed loans for 40
years, state subsidies if the
interest rate is over 1,7%
Affordable rent (construction site
on public land)
Social housing is a necessary
social infrastructure

Jallukka
•
•
•
•
•
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Social housing by Y-Foundation
and Elmu-Foundation
74 apartments
25 reserved for low income rock
musicians and people in the
music industry
Training facilities for musicians
Sauna, restaurant

HF unit Wäylä + daycenter + scattered housing
High school
Rental

Vocational
school

Rental

Day
center
Shops,
garages,
restaurant

Scattered
housing

Supported HF
Rental
Rental
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Supported HF

Rental

Critical elements of ending homelessness

36

Housing First as the
mainstream policy

Permanent housing
solutions

Alternative housing
solutions and tailor-made
support

Affordable social housing
(structural prevention)

Method of implementation:
• Wide partnership
• Concrete measurable quantitative
goals
• Short timespan from decision to
execution

General housing benefit

The Government is committed to ending homelessness
HOMELESSNESS COMPLETELY
ERADICATED
BY 2027
CONTRACTS
BETWEEN THE
GOVERNMENT AND THE
CITIES (MAL)
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SOCIAL HOUSING
QUOTA INCREASES
20 % -> 35 %

HOUSING COUNSELLING
BECOMES STATUTORY

Next Phase
• Housing First is a developing
model. We need HF 2.0
• The importance of time: a
gradual, incremental
development and up-scaling
is not enough
• Clients make their own
interpretation of services and
use them in their own interest
38

Our publications & further information:
A Home of Your Own −
Housing First and ending
homelessnessin Finland

Homelessness in 2030
− Essays on
possible futures

Download for free:
ysaatio.fi/the-book

Download for free:
ysaatio.fi/homelessnessin
2030

Report: A new
systems perspective
to ending
homelessness

39

Download for free:
https://housingfirsteurope.e
u/assets/files/2022/03/DRAF
T-HF-Systems-Change.pdf

Home for all – How the YFoundation provides
homes to those in need
Download for free:
ysaatio.fi/en/home-for-allhandbook

A World without homelessness and why it is important to
imagine it
• Housing is an integral part of social and health
services
• Service units have a digital housing portfolio
• An alarm system to prevent street homelessness
• Services are focused on a comprehensive
prevention system
• Providing job opportunities for tenants is a
customary service
• Current service provides have still a role but the
focus of work changes
40
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Sociale inclusie en
voorkomen van dakloosheid

Judith Wolf

Ambitie

Inhoudsopgave

Halvering aantal kinderen in armoede in 2025 en huishoudens met problematische schulden in 2030

Praktijkgerichte
Aanpak
Een ambitieus en
gezamenlijk
Actieprogramma
preventie van
geldzorgen, armoede en
schulden.
Met departementen,
gemeenten,
(maatschappelijke)
organisaties, bedrijfsleven,
vrijwilligers, maar vooral
ook met mensen die niet
of moeilijk rond kunnen
komen!

Strategische
doelen
Integrale aanpak op drie
programmalijnen met
expliciete hoofd- en
subdoelen op drie
kernthema’s.

Preventie
• Voorkomen dat
dreigende/beginnende
geldzorgen verergeren
• Voorkomen dat schulden
ontstaan

Oplossingsrichtingen

De mens staat centraal
bij uitwerken
oplossingsrichtingen.
Hierbij is ruimte voor
onconventionele,
innovatieve aanpakken.

Armoede
• Bestaanszekerheid
• Omzien naar elkaar
• Doorbreken
intergenerationele
armoede

Acties
Toewerken overzicht
acties korte termijn en
initiatieven langere
termijn: Wie gaat wat
concreet doen? Wanneer?
Wie is verantwoordelijk?

Schulden
• Vroegsignalering
• Sneller schulden
oplossen
• Op de mens gerichte
incasso
• Voorkomen van beslag

Ambitie

900.000
één op de vijf (1,4 mln.) huishoudens
heeft geldzorgen
de helft daarvan heeft
problematische schulden

personen leven in armoede
waaronder

250.000
kinderen die
op grote achterstand beginnen

Ambitie

Maatschappelijk rendement
Lagere zorgvraag en -kosten,
ruimte voor investeren in
persoonlijke groei, carrière maken,
gezin stichten (30% kosten sociaal
domein door 1% huishoudens)

Mentale ruimte voor deelname
aan samenleving

Wegnemen financiële stress en
bieden zekerheid
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Ambitie

Doelen
Kwantitatieve doelen
›

Halvering van het aantal kinderen dat in armoede
opgroeit in 2025

›

Halvering aantal huishoudens in armoede en met
problematische schulden in 2030

Beoogde successen 2025
›

Aanpak getoetst en opgeschaald

›

Afname zorgkosten en aantal daklozen

›

Toename aantal betaalbare woningen

›

Instroom en aantal personen met geldzorgen,
in armoede en met schulden afgenomen
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Praktijkgerichte
aanpak

Uitgangspunten voor een vernieuwende aanpak
Van compenseren naar investeren
Investeren in kansengelijkheid en
doorbreken generatiearmoede door
opleidingen en baangarantie via
social-impact bonds (o.a. private
sector en kunstenaars). Benutten
krapte arbeidsmarkt (matchen en
fatsoenlijk loon i.p.v. subsidiëren).

Integrale aanpakken in 16
kwetsbare gebieden
Pilots van nieuwe aanpakken voor
gezinnen met multiproblematiek op
bestaanszekerheid en
kansengelijkheid (bijv.
doorbraakhypotheek). Samen
optrekken interdepartementale
programma’s: preventie-akkoord,
leefbaarheid & veiligheid, rijke
schooldag, kansrijke start, tmmt

Overheid staat naast de inwoner
en biedt perspectief

Leer van ervaringen

Inwoners kunnen terecht bij één
contactpersoon die alles (menselijke
maat) kan regelen bij de
achterliggende loketten en
voorzieningen. Laat de inwoner pas
los als er ook écht een duurzame
oplossing is.

De mensen met een laag inkomen die
niet of moeilijk rond kunnen komen
en de mensen die hen helpen, blijven
betrokken bij het armoede- en
schuldenbeleid via een
‘ervaringspanel’.

Strategische
doelen

Actieprogramma’s

Preventie
›

›

Armoede

Schulden

Voorkomen dat dreigende/
beginnende geldzorgen
verergeren

›

Bestaanszekerheid

›

Vroegsignalering

›

Omzien naar elkaar

›

Sneller schulden oplossen

Voorkomen dat schulden
ontstaan

›

Doorbreken
intergenerationele
armoede

›

Sociale incasso &
voorkomen van beslag

Preventiefonds inzetten,
financiële educatie, gesprek

Eenvoudige inkomensondersteuning, tegengaan niet-

geldzaken bij 18 e verjaardag en
andere life events,

gebruik voorzieningen,
herkenbaar financieel loket,

laagdrempelige inlooppunten
voor hulp

herijking levengeldnorm,
‘Armoedelab’, ondersteuning
coalities gelijke kansen kinderen

Eén incasso-organisatie Rijksoverheid, betalingsregeling
voor iedereen beschikbaar
(gerechtsdeurwaarder als
regisseur), meer signalen en
huisbezoeken, saneringskrediet
voor iedereen beschikbaar,
verkorting MSNP/WSNP, straf op
maat (biedt perspectief)
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Ambitie

Stellingen/discussie:
1. Wat is nodig voor effectieve actieprogramma’s preventie van geldzorgen,
armoede en schulden? Wat is daarvoor nodig op het niveau van a) Rijk, b)
gemeente/regio en c) op het niveau van aanbieders?

2. Hoe kunnen we er sneller bij zijn, zodat problemen niet escaleren tot
problematische schulden of huisuitzettingen?
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Aan de slag:
›

drie á vier ronde tafels

›

Per tafel één sheet met post-it’s: wat moet volgens jou gebeuren?

›

geef bij ‘wat’ ook aan wie je bent, waarom dit en waarvoor (welk doel)
50

Een thuis voor (dreigend)
dakloze jongeren en
volwassenen

Ministerie van BZK
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INTERBESTUURLIJKE WERKGROEP VERSTERKING
BELEID HUISVESTING AANDACHTSGROEPEN

Aanleiding
• Worsteling om regulier woningzoekenden en
aandachtsgroepen een goed (t)huis te kunnen geven op de
krappe woningmarkt.
• Ontbreken van coherente en integrale aanpak huisvesting
aandachtsgroepen leidt tot complexiteit en adverse prikkels
Daarom met alle partners:
• Adviesrapport ‘Een thuis voor iedereen’ 8 juli 2021
• Programma ‘Een thuis voor iedereen’ 11 mei 2022

Een nieuw kabinet
Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO): meer regie

Ambitie:
Voldoende betaalbare woningen voor alle
aandachtsgroepen met een evenwichtige verdeling
over gemeenten EN met de juiste zorg, ondersteuning
en begeleiding.

Aandachtsgroepen
•Dak- en thuisloze mensen
•Statushouders
•Sociaal en medisch urgenten
•Uitstromers uit een instelling
•Arbeidsmigranten
•Studenten
•Woonwagenbewoners

4 Actielijnen
1. Voldoende betaalbare en passende woningen
2. Evenredige verdeling over alle gemeenten
3. Combineren van wonen, zorg, welzijn en werk
4. Inzet op preventie
En: koplopers, ondersteuningsstructuur, monitoring & communicatie.

Actielijn 1: voldoende woonruimte
Opheffen van schaarste aan betaalbare woningen om uit de verdringing te komen.
• Nieuwbouw 250.000 sociale huurwoningen tot en met 2030
• Beter benutten bestaand vastgoed
◦ Versnelling inzet maatschappelijk vastgoed
◦ Beter gebruik bestaande woonruimten
◦ Verbeteren doorstroming
◦ Afschaffing kostendelersnorm voor jongvolwassenen t/m 27 jaar
• Met voorrang toewijzing woningen aan bepaalde aandachtsgroepen

Actielijn 2: evenwichtige verdeling
• Het streven is dat minimaal 30% van de woonvoorraad bestaat uit
sociale huisvesting in iedere gemeente.
• Voor vitale en leefbare wijken is het belangrijk dat er mensen met
diverse achtergronden wonen en dat er een
eerlijke
verdeling is van aandachtsgroepen
over
gemeenten.
• Monitoring ontwikkeling in de verdeling.

Actielijn 3: combineren wonen, zorg
welzijn en werk
• Integrale woonzorgvisies alle aandachtsgroepen: helder wat er voor
verschillende aandachtsgroepen nodig is op terrein van wonen EN zorg
in een gemeente.
• Regionale afstemming onder coördinatie van provincies
• Lokaal bindende prestatieafspraken tussen de gemeente, verhuurders,
zorgaanbieders en andere stakeholders.
• Ontschotten van budgetten kan behulpzaam zijn bij integrale
oplossingen.

Actielijn 4: preventie
• Voorkomen dat mensen zonder huis komen te zitten.
• Inzet: schuldenaanpak, participatie, inburgering, de zorg voor veiligheid
en ondersteuning voor jongeren in een kwetsbare positie.
• Betere gegevensuitwisseling gemeenten – corporaties voor (beter)
passende huisvesting.

Ondersteuningsstructuur
 Ondersteuning voor gemeenten, provincies,
rijk, woningcorporaties en maatschappelijke
organisaties o.a op ontwikkelen van
woonzorgvisies.
Online kennis- en expertisecentrum (centrale
vindplaats verdiepende informatie,
handreikingen etc.)
Kennisdeling, leren, feedbackloop d.m.v.
innovatieprogramma
Eén loket/vraagbaak
Expertteams voor gerichte ondersteuning en
advies
Regeling voor vergroten personele capaciteit
gemeenten

Mijlpalen
2022:
• Opzetten ondersteuningsstructuur
• Nadere uitwerking definities verschillende aandachtsgroepen
• Opstellen integrale woonzorgvisies in koploperregio’s
2023:
• Integrale woonzorgvisies in alle gemeenten
• Coördinerende rol van provincies in regionaal afstemmingsproces
• Opstellen huisvestings-/urgentieverordeningen in koploperregio’s o.b.v. ontwikkelde
definities.
2024 e.v.:
• Wettelijke verankering opstellen woonzorgvisies, opstellen van huisvestings/urgentieverordeningen voor specifiek bepaalde aandachtgroepen door gemeenten en
interventiemogelijkheid provincies.

Preventie sociale uitsluiting
en dakloosheid
Pijlers en condities van sociale inclusie
Judith Wolf & Annabel Scheepers
24 mei 2022

Preventiescanner Dakloosheid
(looptijd 3 maanden)
✓ Digitale vragenlijst met uitvraag van:
✓ Pijlers en condities van het beleidskader
✓ Huidig beleid preventie dakloosheid
✓ Beschikbare beleidsinformatie voor beleid

✓ Rapportage in 2 delen:
✓ Samenvatting van informatie: krachten en kansen en tips voor acties
✓ Beschrijving van resultaten, inzicht stand preventieve aanpak in regio (alle
gemeenten) en in elke gemeente

✓ Terugkoppeling op ambtelijk en/of bestuurlijk niveau in regio, met alle
gemeenten

Preventiescanner Dakloosheid
(7 regio’s: 40 gemeenten)
• Maatwerk bij kostendelersnorm: 40% (0-67%)

• Betaling kleine huurschulden ter voorkoming huisuitzetting: 50% (33-67%)

• Verstrekken van briefadres: 73% (38-100%)

• Versneld verstrekken van uitkering of leefgeld: 53% (10-67%)

Faciliteiten bij voorkomen van
dakloosheid na een ingrijpende
gebeurtenis
Vroegsignalering in de wijk van ‘niet pluis’ signalen*

7 regio’s
40 gemeenten

0-25%

26-50%

51-75%

55%
(0-83)

Vroegaanpak in eerstelijnszorg

55%
(33-67)

Bemoeizorg

55%
(37-100)

Outreachende vroeginterventie (‘Erop af’)

50%
(0-100)

Psychiatrische expertise en coaching

60%
(50-67)

76-100%

7 regio’s
40 gemeenten

Gemeenten die onderdak bieden
na verlies van huisvesting
0-25%

26-50%

Na ingrijpende levensgebeurtenis

51-75%

65%
(50-67)

Na huisuitzetting vanwege huurschulden

50%
(50-67)

Na huisuitzetting vanwege overlast, hennepteelt etc.

25%
(0-33)

Na verblijf in buitenland (remigratie)

20%
(0-50)

76-100%

7 regio’s
40 gemeenten

Nazorg bij vertrek
uit een verblijfsinstelling

0-25

26-50

Crisisopvang bij maatschappelijke opvang

51-75

58%
(25-83)

Beschermd wonen

73%
(37-100)

Detentie

50%
(0-84)

GGZ instelling

48%
(25-100)

Jeugdzorginstelling

53%
(25-100)

76-100

7 regio’s
40 gemeenten

Onderdak na vertrek
uit een verblijfsinstelling

0-25

26-50

Crisisopvang bij maatschappelijke opvang

51-75

60%
(0-83)

Beschermd wonen

60%
(44-83)

Detentie

58%
(33-83)

GGZ instelling

58%
(33-83)

Jeugdzorginstelling

48%
(0-83)

76-100

7 regio’s
40 gemeenten

Ondersteuning na vertrek uit
verblijfsinstelling

0-25%

Ervaringsdeskundige steun bij krijgen van juiste hulp

18%

26-50%

(0-50)

Nazorg of transitieondersteuning

55%
(25-83)

Programma voor versterking woonvaardigheden,
zelfstandig wonen

Herstel- of krachtgroepen

45%
(12-83)

28%
(0-55)

51-75%

76-100%

7 regio’s: 40 gemeenten

Tijdelijke woonplekken

Preventie Alliantie 2022- 2023
Vragen:

Helpdesk

Preventiealliantie-impuls@radboudumc.nl

Loes Borst:
024-3614365
Annabel Scheepers:
0631125124
Judith Wolf:
0615872045
Judith.Wolf@Radboudumc.nl

• Uitvoering Preventie Scanner
• Masterclasses

• Leercirkel Preventie Dakloosheid
• Leercirkel Een beschermd thuis

Website:
https://impulsonderzoekscentrum.nl/preventiealliantie/

Vragen, suggesties of feedback?
Rabia el Morabet Belhaj
Projectleider Wonen, Zorg & Welzijn
06-21101945
r.elmorabetbelhaj@minvws.nl

Tien acties
voor gemeenten
ter preventie
van dakloosheid

Bij de preventie van dakloosheid draait het om
het structureel aanpakken van de bronnen en
oorzaken van dakloosheid. Dit vanuit het besef
dat behalve individuele en relationele problemen
ook tal van factoren, mechanismen en processen
in de samenleving meespelen. Zo’n structurele
aanpak vraagt een lange adem. Met tien acties,
opgesteld door de Preventie Alliantie en haar
panel van experts, kunnen gemeenten al veel
doen om dakloosheid tegen te gaan. Check aan
de hand van de tien acties hoe sterk de preventieve aanpak van dakloosheid in jouw gemeente
Impuls

Onderzoekscentrum
maatschappelijke zorg

al is en wat er nodig is om die te versterken. Doe
dat samen met andere gemeenten in jouw regio.
1

Verminder het risico op dakloosheid.

Hou iedereen onder dak bij
dreigende dakloosheid.

Bied perspectief bij dakloosheid.

2

1

Hou het inkomen op peil, ondersteun bij inkomensbeheer.

2

Wees alert en actief bij betalingsachterstanden.

3

Bied maatwerk bij de kostendelersnorm.

4

Investeer in gezondheid.

5

Zorg voor actieve conflictbemiddeling in relatie of gezin.

6

Voorkom huisuitzettingen en verlies van huisvesting.

7

Voorkom dakloosheid na vertrek uit een verblijfsinstelling.

8

Voorzie in een crisisplan.

9

Geef mensen een briefadres.

10

Creëer tijdelijke woonplekken voor spoedzoekers.
3

			
1 Hou het inkomen op peil,

			ondersteun bij inkomensbeheer.

			
2 Wees alert en actief bij betalingsachterstanden.
			

			

Betalingsachterstanden zijn hét signaal van een problematische schuld in wording.

Financiële problemen spelen vrijwel altijd een rol bij dakloosheid.

•	Ga er vroeg op af.
•	Maak afspraken met partners over het signaleren, melden en aanpakken van

Als gemeente richt je je op preventie.

•	Organiseer makkelijke toegang tot toeslagen en regelingen via o.a. ontmoeting,
huisbezoek, laagdrempelig steunpunt in de wijk, communicatie met B1 taalniveau.

•	Voorzie in extra inkomen of steun in natura via o.a. stadspas en noodfonds.
• Bij inwoners die langdurig moeite hebben om rond te komen:

betalingsachterstanden en van huisuitzettingen (corporaties, zorgverzekeraars,
water- en energiebedrijven en particuliere verhuurders).

•	Check als gemeente of je alle taken van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
uitvoert.

- organiseer de betaling van de vaste lasten vanuit de uitkering;
- bied hulp bij inkomensbeheer, huishoudadministratie en contact met instanties.

•	Regel een versnelde uitkering voor mensen die vertrekken uit een verblijfsinstelling

3

Bied maatwerk bij de kostendelersnorm.

			

en voor jongeren tot 23 jaar, met extra aandacht voor jongeren van 18-21 jaar

			

waarvan de ouders buiten beeld zijn.

De kostendelersnorm betekent een korting op de bijstandsuitkering van huis-

•	Maak gebruik van de regeling betaling boetes van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

houdens als thuiswonende kinderen 21 jaar worden (v.a. 2023 is dat 27 jaar).
Bijstandsgerechtigden kunnen of willen hun woning dan niet langer delen, omdat
ze verwachten er financieel op achteruit te gaan. Wees als gemeente rekkelijk in de
toepassing van de kostendelersnorm. Er is wettelijk immers ruimte voor maatwerk.
Kijk naar voorbeelden in Amsterdam en Rotterdam.

4
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4 Investeer in gezondheid.

hun vragen en zorgen in de gemeente terecht kunnen. Zorg voor een luisterend oor,
ondersteuning (groepen, psycho-educatie etc.) en praktische hulp, en mogelijkheden

Vaak spelen bij dakloosheid gezondheidsproblemen mee en zijn mensen, bijvoor-

tot respijt.

beeld door verstandelijke beperkingen, minder zelfredzaam. Versterk daarom als
gemeente de zelfregie van mensen en bevorder en bescherm hun gezondheid.

•	Investeer in de bestaanszekerheid van mensen, want bestaansonzekerheid en de

			
5 Voorzie in actieve bemiddeling bij conflicten

in relatie of gezin.

hiermee samenhangende aanhoudende stress zijn slecht voor de gezondheid van
mensen en werken ook negatief door op hun participatie en probleemoplossend
vermogen.

•	Voorzie in cursussen die welzijn en gezondheid positief beïnvloeden (bijv. cursussen

Conflicten en breuken in een relatie of gezin zijn een belangrijke oorzaak van
dakloosheid. Mannen verlaten het huis, vrouwen ontvluchten dat, jongeren lopen

omgaan met stress, training gezondheidsvaardigheden en aanpak laaggeletterdheid,

weg.

en zelfregie- en empowermentcursussen).

•	Organiseer vroeghulp en bemiddeling (wijkteams, sociaal werk, teams Jeugd en

•	Faciliteer zelfhulp- of lotgenotengroepen voor erkenning (ik heb dit probleem),
herkenning (anderen hebben dit ook), informatie & advies en onderlinge steun
(Denk aan Alcohol Anonymus, ‘Zicht op herstel’, rouwverwerkingsgroepen etc.)

•	Zet ervaringsdeskundigen en cliëntondersteuners in. Zij helpen mensen om de juiste
hulp te krijgen. Ervaringsdeskundigen ondersteunen mensen ook bij hun herstel.

•	Ondersteun naastbetrokkenen die zich bekommeren om iemand die achterop raakt.

gezin, huisartsen, praktijkondersteuners, consultatiebureaus). Dit kan van grote
betekenis zijn in de preventie van dakloosheid.

•	Ga na of men die hulp biedt en of daarvoor de voorwaarden aanwezig zijn (kennis,
attitude, gesprekstools, capaciteit, outreachend werken).

•	Zorg ervoor dat jongeren bij een onhoudbare situatie thuis weten waar ze terecht
kunnen voor hulp en niet letterlijk gaan zwerven.

Zij zijn een belangrijke buffer tegen dakloosheid, maar zetten bij overbelasting en
uitputting hun naaste ‘buiten de deur’. Maak duidelijk waar naastbetrokkenen met
6
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6 Voorkom huisuitzettingen en verlies

van huisvesting.

voor iemand die dakloos is geworden.

•	Denk ook aan huurbewaarderschap wanneer mensen tijdelijk in een verblijfs	instelling, zoals detentie, zijn. Iemand gaat dan tijdelijk in het huis wonen

Een (t)huis is voor bijna iedereen een veilige haven. Als gemeente kan je veel

van de persoon die naar een verblijfsinstelling gaat.

doen om ervoor te zorgen dat deze voor iedereen behouden blijft.

•	Geef woningcorporaties een grote rol in het voorkomen van dakloosheid. Spreek
af wat ze in dit proces zelf kunnen doen, bij huurachterstanden, en vooral ook
bij overlast, (vermeende) fraude, illegale bewoning of andere illegale activiteiten

			
7 Voorkom dakloosheid na vertrek
			uit een verblijfsinstelling.

(wietplantage). Maak afspraken over laatste kans-beleid en tweede kanscontracten.

•	Maak, in het kader van de Wsg, afspraken met particuliere verhuurders (zowel
kleine verhuurders als grotere brancheverenigingen) over wat te doen bij huur-

maatschappelijke opvang en GGZ-instelling) hebben lang niet altijd zicht op

achterstanden en dreigende huisuitzetting.

onderdak. En daarmee een grotere kans op (herhaalde) dakloos.

•	Ga bij een dreigende huisuitzetting niet door met het proces maar kijk of je als
gemeente de woonlasten van mensen kunt betalen. Help ze met inkomensbeheer
en eventuele andere problemen.

•	Voorkom verlies van huisvesting na een huisuitzetting door tijdelijke woonruimten

•	Zorg als gemeente daarom voor continue en samenhangende ondersteuning
en begeleiding van deze mensen vóór, bij en na uitstroom uit een verblijfsinstelling.

•	Zet tijdens het verblijf al vol in op zelfregie, participatie en herstel.
•	Faciliteer bij vertrek altijd flexibele begeleiding die krachtgericht, stress-sensitief

te hebben (niet in de opvang of in een hotel) van waaruit mensen met steun aan

en trauma-geïnformeerd is en hou daarbij de communicatie met de persoon

oplossingen kunnen werken.

begrijpelijk en duidelijk.

•	Betaal als gemeente de woonlasten door van mensen die maar een paar maanden
in detentie zitten. Die kosten zijn aanzienlijk lager dan de kosten die je maakt
8

Mensen die vertrekken uit een verblijfsinstelling (jeugdzorginstelling, gevangenis,

•	Borg in de contractvoorwaarden met aanbieders de kwaliteit van de ondersteuning
voor, tijdens en na vertrek en de continuïteit van zorg.
9

			
8 Zorg dat er een crisisplan voorhanden is.

			
10 Creëer tijdelijke woonplekken voor
spoedzoekers.

Een crisis dient zich vooral aan op vrijdagmiddag, als niemand te bereiken
is en de loketten gesloten zijn.

Voorkom dat mensen die door ingrijpende levensgebeurtenissen dakloos zijn

Het is dan handig om een crisis- of calamiteitenplan te hebben dat aangeeft wie

geraakt (echtscheiding, verlies van baan, huiselijke geweld) buiten moeten

wat moet doen om dakloosheid af te wenden en welke noodopvang beschikbaar is.

slapen of in de opvang komen.

Zo’n plan kan calamiteiten helpen voorkomen. Dat geldt ook voor een onnodig beroep

•	Investeer daarom in snelle beschikbaarheid van tijdelijk wonen waarmee ook

op politie, wethouders etc..

een briefadres is verzekerd (rapid rehousing).

•	Creëer hiervoor tijdelijke woonplekken en de mogelijkheid van woningdelen.
Denk aan een goede bankslapersregeling, ‘Onder de Pannen’ en Parent houses.

9

Geef mensen een briefadres.

			

•	Zorg bij tijdelijke woonplekken voor perspectief op langere termijn en houdt
daarover contact. Anders blijven mensen in de overleefstand en uitgestelde levens

Een briefadres is de basis van stabiel wonen. Zonder een briefadres geen

leiden tot zij een vaste plek hebben.

bijstandsuitkering, identiteitsbewijs, bankrekening, zorgverzekering of arbeidscontract.
De inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP) is absoluut noodzakelijk om je
leven weer op de rit te krijgen. Veel gemeenten zijn terughoudend in het verstrekken
van briefadressen, terwijl dit een wettelijke plicht is. Geef mensen een postbusadres
op het stadhuis of bij een instelling, want daarmee geef je ze perspectief om de draad
weer op te pakken.
10
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In de aanpak van dakloosheid wordt het accent verlegd van het zoeken naar
oplossingen achteraf naar het voorkomen dat mensen uitgesloten en dakloos
raken. Bij deze preventie ligt het accent op de bronnen van sociale uitsluiting
en dakloosheid. Want iedereen heeft toekomst met een (t)huis.
Beleidskader Sociale inclusie

Zo sterk als de zwakste schakel

De Preventie Alliantie heeft dit beleidskader sociale inclusie

Het kader laat ook de onderlinge samenhang en afhankelijk

ontwikkeld. Het omvat vier pijlers die elk bestaan uit con

heid van preventieve inspanningen zien. Preventie van dak-

dities voor een stabiel thuis en een goed leven:

loosheid is zo sterk als de zwakste schakel. Als de basis van

1
2
3
4

Bestaanscondities
Voorzorg
Herstelzorg
Inclusief wonen

Deze pijlers zijn gekoppeld aan een huisvestingsopgave,

bestaanscondities van burgers en hun bronnen van zelfregie
en informele zorg niet op orde zijn, blijven mensen uitvallen.
De impact van voorzorg is dan beperkt. Voor een succesvolle
herstelzorg moet er proactieve voorzorg zijn als mensen in
crisis (dreigen te) raken en zijn bijvoorbeeld beschermde
woonplekken en respijtvoorzieningen nodig.

richten zich op verschillende doelgroepen en domeinen
en betreffen verscheidene vormen van preventie.

Preventiescanner
Het beleidskader helpt gemeenten en partners bij een sterkere

Inclusiepijlers op orde

preventieve aanpak van dakloosheid. De resultaten van de

Een succesvolle preventieve aanpak van dakloosheid werkt

Preventiescanner bieden hiervoor een goede onderbouwing.

aan alle pijlers van sociale inclusie. Cruciaal zijn met name de

Door vragen te beantwoorden over de inclusiepijlers, ontstaat

bestaanscondities van mensen. Die zijn het meest bepalend

een beeld van de preventie van dakloosheid en wat er beter

voor hun stabiliteit van wonen, het gevoel van een thuis en

kan. De Preventie Alliantie voert de Preventiescanner uit.

hun ervaren kwaliteit van leven. De bestaanscondities geven

Interesse? Neem dan contact op. De zelfscan van de

ook een indicatie van het risico op (herhaalde) dakloosheid.

Preventiescanner dakloosheid is in ontwikkeling.
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Beleidskader sociale inclusie

Iedereen heeft
toekomst met
een (t)huis.

De leidraad
bij preventie
van dakloosheid

Pijlers en condities van sociale inclusie

Inclusief wonen:
Passende, duurzame
huisvesting
Inclusief wonen omvat een breed
arsenaal aan gevarieerde woonplekken in de wijk. Het gaat om

Behouden van een thuis
Doelgroep: Mensen met disbalans in draaglast
draagkracht en onzekere of ontoereikende
huisvesting.

Voorzorg omvat, om erger te voorkomen,
proactieve signalering en vroegtijdige
ondersteuning van mensen die door
een opeenstapeling van risico en stress
factoren de greep op hun bestaan en de
geborgenheid van hun (t)huis (dreigen te)
verliezen en/of te maken hebben met
onzekere of ontoereikende huisvesting.
Deze vorm van preventie richt zich op het
behouden van een thuis.

Voorzorg

Herstelzorg

Bemoeizorg

Outreach op straat

Gespecialiseerde zorg

Gespecialiseerde zorg

Inclusief
wonen

Vroeginterventie
Vroegsignalering

Continuïteit van zorg
Langdurige begeleiding

tijdelijke woonplekken van mensen

Borgen van een beschermd thuis

Domein: Jeugdzorg, wijkzorg, sociaal werk,
huisartsenzorg, inclusief praktijkondersteuner,
GGZ (POHGGZ), generalistische basis GGZ
Secundaire preventie

met een acute woonvraag als gevolg

Herstelzorg omvat ondersteuning van mensen
die achterop zijn geraakt, moeite hebben om
zichzelf te handhaven in de samenleving en
voor een goed leven extra steun nodig hebben.
Het gaat om mensen die in de wijk wonen, om
mensen die uitstromen uit een verblijfsinstelling
en om mensen die op straat verblijven.
Doel is het borgen van een beschermd thuis
en het voorkomen van (nieuwe episoden van)
dakloosheid.

Tertiaire preventie

van verlies van onderdak (secundaire
Doelgroep: Mensen die
langdurig extra steun
nodig hebben, met risico
van (herhaalde)
dakloosheid.

Gezondheid

Wonen

Inkomen

Activiteiten

Relaties

Een stabiele basis van een thuis
Primaire preventie

Bestaanscondities verwijzen naar wat mensen nodig hebben voor een goed leven, inclusief de
eigen regie en veerkracht om zelf in die condities te voorzien, tegenslagen op te vangen en een
betekenisvolle bijdrage te leveren aan de samenleving. Doel is een stabiele basis van een thuis.

plekken voor mensen die vertrekken
uit een verblijfsinstelling (tertiaire
preventie). Het doel is passende,
duurzame huisvesting.

Domein: Maatschappelijke opvang, GGZ
en verslavingszorg, zorg in relatie tot
verstandelijke beperkingen.

Bestaanscondities
Doelgroep: Iedereen, met extra focus
op mensen die achterop raken.

preventie) en om beschermde woon-

Domein: Zelfzorg, informeel netwerk, sociaal
domein, leun en steunstructuur in de wijk,
algemene voorzieningen, uitvoeringsorganisaties.

