HOUSING FIRST
VOOR

HOUSING FIRST
IN BELGIË:
HET WERKT!

RECHTSTREEKS

DAKLOZEN

VAN DE STRAAT

• voor wie de situatie al een lange tijd duurt
• die zeer kwetsbaar zijn (problemen met
fysieke en/of mentale gezondheid en/of
verslaving)
• voor wie de klassieke oplossingen te
beperkt zijn (de personen maken al jaren
gebruik van opvangdiensten en slagen er
niet in om een integratieproces te starten)

NAAR EEN WOONST
Met alleen de voorwaarden die ook elke andere
huurder krijgt (betaling van de huur, naleving van de
huurovereenkomst).
Dus geen verplichtingen op het vlak van behandeling/
toekomstperspectieven.
De woonst vormt het vertrekpunt en niet het eindpunt
van het integratieproces.

Housing First Belgium is een sociaal innoverend experiment dat op
federale schaal de integratie van de kwetsbaarste daklozen door
huisvesting test (lang verleden op straat, problemen met fysieke en/
of mentale gezondheid en/of verslaving, gebrek aan oplossingen bij
de klassieke opvangvoorzieningen die voor hen bestaan).
Housing First Belgium toont aan dat dit publiek in staat is om
rechtstreeks van de straat in een woonst in te trekken dankzij
intensieve en multidisciplinaire begeleiding op maat van hun
behoeften.

Resultaten en uitnodiging voor een
snelle beëindiging van dakloosheid

SNELLE BEËINDIGING VAN DE DAKLOOSHEID DOOR MEER TE
DURVEN INZETTEN OP HUISVESTING EN BEGELEIDING.

HET DOEL IS

+ BEGELEIDING

HET HERSTEL

Die begeleiding is intensief en meervoudig
en kan duren zolang ze nodig is

Om het Amerikaanse model niet zomaar blindelings te kopiëren, heeft de
Staatssecretaris voor armoedebestrijding – via een subsidie van de Nationale
Loterij – EEN TESTFASE VAN 3 JAAR
door het project op 8 locaties te implementeren1:

GELANCEERD

GENT, ANTWERPEN, BRUSSEL2, SINT-JANSMOLENBEEK, HASSELT, LUIK, NAMEN EN CHARLEROI.
De Housing First teams hebben meer dan 150

ZEER KWETSBARE
DAKLOZEN EEN GEMAKKELIJKERE TOEGANG
GEGEVEN TOT HUISVESTING. Daarna hebben ze hen intensief

begeleid bij alle aspecten van hun leven door te streven naar het behoud van
hun woonst en de start van een herstelproces.
Een evaluatieteam heeft de evolutie van een deel van de huurders 2

Housing First Belgium vraagt dan ook om het huidige beleid voor
de strijd tegen dakloosheid te herschrijven: STREVEN NAAR EEN

HUISVESTING

HOUSING FIRST
BELGIUM

JAAR

lang GEVOLGD en vergeleken met mensen die gebruikmaken (of hebben
gebruikgemaakt) van het gebruikelijke opvangsysteem dat in België voor hen
beschikbaar is3.
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De resultaten geven aan wat de beste omstandigheden zijn voor de implementatie
van het Housing First model, en dit op basis van de Belgische realiteit.
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Het project «Huis inclusief» in de regio
Zuidwest Vlaanderen trad toe tot dit deel
van het experiment.
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
De HF begeleidingsteams hebben zelf de
toekomstige huurders geselecteerd. Vervolgens ging het evaluatieteam op zoek
naar deelnemers met een soortgelijk
profiel bij de daklozen die gebruikmaken
van de klassieke opvangdiensten of de
daklozen die onlangs opnieuw werden
gehuisvest nadat ze van die diensten
gebruikmaakten.

CONTINUE EVALUATIE VAN 378 PERSONEN
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Het handboek over de implementatie van Housing First is,
net als het statistisch rapport, beschikbaar via :

1 JAAR

WWW.HOUSINGFIRSTBELGIUM.BE
Dit experiment werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van de Staatssecretaris
voor armoedebestrijding, dankzij een subsidie van de Nationale Loterij.

HOUSING FIRST BELGIUM
141 HUURDERS

Het werd overgenomen door verschillende Europese

EFFICIËNTIE en
DOELTREFFENDHEID (beste verhouding

landen. HF heeft zijn

tussen de kosten en de impact) bewezen op elke
locatie waar het werd geïmplementeerd.

HF IS BEWIJS GEBASEERD.

De praktische uitvoering wordt verzorgd door:

Graphic design : www.carambolage.be

Het model is in
het begin van de
jaren ’90 opgestart
in New-York

KLASSIEKE HULPVERLENING VOOR DAKLOZEN
237 PERSONEN
137 DAKLOZEN

100 HUURDERS

2 JAAR

2

DAKLOZEN MET BEPERKTERE
BEHOEFTEN KUNNEN OOK ZONDER

A. De minder langdurig daklozen (gemiddeld anderhalf jaar)

LANGDURIGE DAKLOZEN DIE OP
VERSCHILLENDE MANIEREN KWETSBAAR ZIJN
Minstens 50% heeft ernstige
of chronische fysieke
GEZONDHEIDSPROBLEMEN */**

1
*
**

Minstens 50% kreeg
een PSYCHIATRISCHE
DIAGNOSE*

Minstens 50% is
VERSLAAFD (drugs
en/of alcohol)*

5JAAR

Minstens 30% kreeg een
DUBBELE DIAGNOSE (mentale
gezondheidsproblemen en
verslaving)

en waren dus voorbereid op hun intrede in een woning
(47%).

100%

0%

DAKLOZEN MET UITGEBREIDE

90%

0

1 JAAR

2 JAAR

HOUSING FIRST

BEHOEFTEN RECHTSTREEKS VAN DE STRAAT

48%

(7%) of
gevangenissen (9%) zonder vooruitzicht op een woning
bij hun vertrek uit die instellingen.

nog steeds gehuisvest.

B. ZE MAKEN VAN HUN HUIS EEN THUIS. Dat

proces neemt een jaar in beslag, maar ze voelen zich
beter thuis in hun woning dan de mensen die niet
door de HFB teams worden begeleid.

DAKLOOS
(STRAAT/NACHTOPVANG)

0

1 JAAR

2 JAAR

DAKLOZEN IN DE KLASSIEKE
HULPVERLENING

THUISLOOS
(STRAFINRICHTING)

C. ZE BETALEN HUN HUUR. Slechts 20% komt

0

1 JAAR

2 JAAR

GEHUISVEST NA DE KLASSIEKE
HULPVERLENING
(BUITEN HOUSING FIRST)

INSTABIELE/
ONTOEREIKENDE
HUISVESTING

te nemen in een woning, hebben voornamelijk toegang tot
private huurwoningen (55%).

B.

uitgesloten van de HF praktijken. Iedereen moet een
kans krijgen.

wordt een stabilisatie of verbetering vastgesteld,
vooral op het vlak van mentale gezondheidsproblemen.

THUISLOOS
(KORTSTONDIG
ONDERKOMEN)
Voorbeeld:
opvangcentrum

THUISLOOS
(ZIEKENHUIS/
AFKICKCENTRUM)

GESCHIKTE
HUISVESTING

Het alcoholgebruik bij de daklozen verergert.

23%

A. De

positieve impact van de
huisvesting op het leven van de
HFB huurder is een proces met
ups en downs dat tijd kost. De
HF begeleiding moet op lange
termijn mogelijk zijn en moet
intensief zijn als dat nodig is.

57%

25%

SOCIALE
WONINGEN
3%

ANDERE PUBLIEKE WOONVORMEN
BESCHUT WONEN

A. De

huisvesting stimuleert de verwezenlijking van de
administratieve stappen en de toegang tot sociale
rechten. Dat gebeurt nog sneller in de Housing First groep
(dankzij de begeleiding van de HF teams).
Ter vergelijking: na 2 jaar heeft bijna 50% van de daklozen
nog steeds geen geldige identiteitskaart en 23% heeft
nog geen enkele inkomstenbron, hoewel ze daar wel
recht op hebben.

C. Een

woning vergemakkelijkt bij 1 huurder op 10 de
toegang tot onderwijs en de arbeidsmarkt geleidelijk aan
vanaf het eerste jaar in de woonst. Bij het publiek dat door
HF wordt begeleid, is het herstel de hoofddoelstelling en
die resultaten zijn dus uitzonderlijk.
*

TERMIJN LOONT

-46%
17,80€

HFB begeleiding : 17,80 euro/nacht/persoon.
Nachtopvang: 55 euro/nacht/persoon.

AANDACHTSPUNTEN :

Het huurcontract is korter bij particuliere eigenaars. Bij
74% gaat het om huurcontracten van minder dan één jaar.
Dit maakt dat het voor de bewoner moeilijker is om zich de
woning toe te eigenen.
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MAATSCHAPPIJ AL SNEL OOK OP LANGE

B.

De HFB huurders die toegang kregen tot openbare sociale
woningen, hadden dat vooral te danken aan speciale en
uitzonderlijke overeenkomsten.

EEN WONING IS BEVORDERLIJK

IMPACT VOOR HET INDIVIDU EN DE

46% afgenomen.

PRIVATE

een
openbare huisvestingsmaatschappij (254 euro/maand),
dit in tegenstelling tot de private huisvestingsmaatschappij
(443 euro/maand).

F.

VOOR DE OVERHEID, TERWIJL DE POSITIEVE

A. In 2 jaar tijd zijm de inviduele ziekenhuiskosten met

C. Het gemiddelde inkomen van de HFB huurders bedraagt

B.

zijn betalingsverplichtingen niet na, wat meestal
door het team of een bemiddelaar wordt opgelost.

TER OF SLECHTER RESULTAAT OPLEVEREN. Niemand kan dus al bij voorbaat worden

A. Er

B.

A. De weinige daklozen die de straat verlaten om hun intrek

VOOR DE SOCIALE INTEGRATIE*

D. ER ZIJN GEEN PROFIELEN DIE EEN BE-

55%

8

MENSEN MET EEN BESCHEIDEN INKOMEN

D. Het leefloon is de voornaamste inkomstenbron.
E. De huur is het best betaalbaar bij woningen van

NAAR EEN EIGEN WOONST

A. ZE BLIJVEN IN DE WOONST. Na 2 jaar is 90%

VAN DE HFB HUURDERS BETER

GENOEG TOEGANG TOT SOCIALE

886 euro/maand.

Het gaat om informatie die rechtstreeks door de deelnemer aan de evaluator werd meegedeeld. Er is dus wellicht sprake van onderschatting.
27% van de HFB huurders krijgt een invaliditeitsuitkering.

DANKZIJ DE PRAKTIJKEN VAN HF KUNNEN

GEZONDHEIDSTOESTAND

A. Na 2 jaar is nog maar 48% gehuisvest.

B. De huisvesting is niet altijd hygiënisch.
C. Veel daklozen verblijven in ziekenhuizen

C. Veel van deze daklozen zaten al in een opvangcentrum
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DE HF PRAKTIJKEN ZIJN NIET ZO DUUR

NA 1 EN 2 JAAR IS DE

DE ENIGE BETAALBARE HUISVESTING VOOR

48%

Ze zijn gemiddeld
al meer dan 5 jaar DAKLOOS*

En dat ondanks het feit dat ze geen begeleiding krijgen
of, bij een minderheid (14%), dat ze minder intensieve
begeleiding krijgen die na 12 maanden eindigt.

HUISVESTING

KLASSIEKE
HULPVERLENING

VOOR DAKLOZEN GEEFT NIET

WONINGEN. DIE VORMEN NOCHTANS

BETERE TOEGANG TOT

90%

DE HUURDERS VAN HOUSING FIRST ZIJN

ZORGT MINDER SNEL VOOR EEN

86%

en minder kwetsbare daklozen (minder problemen met
verslaving en mentale gezondheid) slagen er ook in om hun
woonst te behouden (na 2 jaar is 86% nog steeds gehuisvest).
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HET KLASSIEKE OPVANGSYSTEEM

OPVANGSYSTEEM VOOR DAKLOZEN

DE HF PRAKTIJKEN NAAR EEN EIGEN WOONST

B.

3

HET KLASSIEKE

86%

HOUSING FIRST,
OOK IN BELGIË
WERKT HET!

HOUSING
FIRST
BELGIUM
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2%

VERPLEEGINSTELLINGEN

20%
2%

SVK
13%

EEN WONING VERBETERT SNELLER
DE ZELFREDZAAMHEID, DE TOENAME

VAN HET ZELFBEELD VERLOOPT

ECHTER TRAGER (DIT DUURT 2 JAAR)*

Vaststelling bij zowel de HFB-groep als de groep die buiten HFB wordt gehuisvest.

B.

De gezondheidstoestand van
sommige HFB huurders blijft
erg kwetsbaar met ernstig
druggebruik en behandelingen
die niet zo trouw worden
gevolgd (minder dan 50%
houdt zich aan de medische
voorschriften). De HF teams
moeten kunnen beschikken
over specifieke middelen voor
gezondheid/verslaving.

C. Een

goede verstandhouding
met de buren en eigenaar
draagt rechtstreeks bij tot het
gevoel van een thuis en het
behoud van de woonst. De
woningnood zou niet mogen
leiden tot de aanvaarding
van om het even welke
huurformule. Er wordt best een
woonverantwoordelijke (zoals
een “huisjager”) aangesteld,
die indien nodig moet zorgen
voor bemiddeling.

D. De positieve impact van de HFB

praktijken manifesteert zich
eerst langzaam, maar komt
na het eerste jaar duidelijk
tot uiting. De gegevens die
na 2 jaar worden verzameld,
hebben momenteel wel slechts
betrekking op 30% van de HFB
huurders. Een evaluatieproces
op lange termijn moet een
periode van meer dan 2 jaar
analyseren.

HOUSING, FIRST ! EN DAARNA?
ENKELE LESSEN UIT HET EXPERIMENT HOUSING FIRST BELGIUM:
1. Het dakloze doelpubliek tellen en beschrijven.
2. Het aanbod en de behoeften op elkaar afstemmen

7. Investeren in begeleiding bij huisvesting die is

3. Sociale innovatie en de ontwikkeling van een nieuw

8. In overleg een plan voor de strijd tegen dakloosheid

door een efficiënte sturing.

aanbod zoals Housing First ondersteunen.

4. Een zo kort mogelijk traject voor het verlaten van

de straat nastreven en het gebruik van noodopvang
vermijden.

5. Sneller durven huisvesten (housing led).
6. De toegang tot kwalitatieve huisvesting verbeteren

voor het publiek met een bescheiden inkomen en
innovatieve mogelijkheden ondersteunen.

aangepast aan de behoeften van de begunstigden. Die
moet intensief, multidisciplinair en langdurig zijn als
dat nodig is.
overeenkomen (een samenwerking tussen alle
federale instanties en armoedebestrijding, sociale
integratie, grootstedenbeleid, gezondheid, sociale
actie, welzijn, huisvesting, tewerkstelling).

9. Dakloosheid voorkomen (anticiperen op uitzettingen
en het ontslag uit jeugdinstellingen, ziekenhuizen en
strafinrichtingen).

10. De efficiëntie en doeltreffendheid van de praktijken

en het beleid op langere termijn evalueren door de
trajecten van het doelpubliek te documenteren.

