FICHE “Housing First”
IDENTIFICATIE
Organisatie: Sociaal Huis Oostende
Project/initiatief: Housing First
Sector: Projectwerking Algemeen Welzijnswerk
Werkingsgebied: Oostende
Samenwerkingsverband tussen: SHO
Contactadres: Edith Cavellstraat 15 – 8400 Oostende
Startjaar: 2015
Contactpersoon SHO: naam: Joke Roels | Coördinator Projectwerking AWW
adres: Edith Cavellstraat 15 – 8400 Oostende
tel: 059 / 59 11 93
mail: joke.roels@sho.be
website: http://www.oostende.be/sociaalhuis

OMSCHRIJVING
Aanleiding: Wat was de aanleiding om dit initiatief/project op te starten?
Het Sociaal Huis Oostende (SHO) startte in 2015 het initiatief Housing First op.
Op vandaag biedt het CAW Noord-West-Vlaanderen een aantal opvangmogelijkheden, is er de vzw
Daklozenwerking met een aanbod in de vorm van een doorgangswoning en staat het Sociaal Huis
zelf in voor de werking van de winter-nachtopvang en een ambulante werking. Ondanks deze inzet
wordt nog steeds een lacune vastgesteld wat betreft de opvang en begeleiding van daklozen.
Het SHO wil dit initiatief uitbouwen in nauwe samenwerking met een aantal lokale partners.

Doelstellingen
Het aanbieden van een individuele woonst én langdurige begeleiding aan mensen die langere tijd
dakloos zijn en kampen met een verslavings- en/of psychiatrische problematiek.
Structurele en langdurige daklozen die geen aansluiting vinden in het reguliere aanbod net wel
huisvesting bieden om tot verdere hulpverlening te kunnen komen.
Individuele woonst: men stapt in deze werkvorm bewust af van het in groep opvangen van
daklozen, die dus evenmin eerst moeten aantonen “klaar te zijn voor huisvesting”. Het aantal
instapvoorwaarden zijn beperkt: 1) akkoord gaan met regelmatig bezoek van het
begeleidingsteam, 2) akkoord gaan om huur te betalen en 3) geen overlast veroorzaken.
Het aanbod van individuele woonsten wordt gerealiseerd in samenwerking met lokale partners
zoals de sociale huisvestingsmaatschappijen, het sociaal verhuurkantoor, de private
huurmarkt, de stedelijke dienst huisvesting.
Langdurige begeleiding: bestaat uit het installeren van mensen, het stabiliseren van hun
situatie om te komen bij het activeren. Enerzijds biedt het begeleidingsteam praktische
hulpverlening (administratie, verhuizen, etc.), anderzijds wordt er methodische hulpverlening
geboden (acties gericht op het verhogen van zelfredzaamheid). Op dit vlak wordt eveneens
samengewerkt met externe partners zoals het Straathoekwerk, de Winteropvang en anderen.
Verslavings- en/of psychiatrische problematiek: hiervoor zet het project een multidisciplinair
team in en/of wordt samengewerkt met gespecialiseerde teams zoals het MSOC, PET-team,
Centrum Geestelijke Gezondheidszorg. Een verslavings- en/of psychiatrische problematiek is
geen voorwaarde, maar vaak zien we dat dit samenhangt met chronische dakloosheid.
De individuele en maatschappelijke schade en/of kost die deze individuen veroorzaken,
beperken door een veilige en zekere plaats aan te bieden (Harm Reduction).
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Doelgroep
Dakloosheid wordt omschreven als een combinatie van verschillende problemen: de (al dan niet
tijdelijke) afwezigheid van een (leefbare) woning, een psychosociale en relationele problematiek
die leidt tot ontankering en een gebrek aan materiële middelen om te voorzien in het
levensonderhoud door het gebrek aan werk, het verlies van recht op sociale zekerheid en zelfs op
een menswaardig inkomen.
Het is vaak een samenspel van 3 probleemfactoren: wonen, socio-economische draagkracht en
psychosociaal welzijn.
Een dakloze wordt dan ook omschreven als een persoon die niet over een eigen woongelegenheid
beschikt, die niet de middelen heeft om daar op eigen krachten voor te zorgen en daardoor geen
verblijfplaats heeft, of die tijdelijk in een tehuis verblijft in afwachting dat hem een eigen
woongelegenheid ter beschikking wordt gesteld.
Housing First richt zich op chronisch daklozen:
personen die het afgelopen jaar min. 6 maand in dakloosheid leefden;
personen die de afgelopen 3 jaar dakloos waren, met een “pauze” van max. 1 jaar (eigen
huisvesting, opvang/kortopvang, ziekenhuisopname). Detentie is geen pauze.;
op het moment van de selectie dakloos zijn.

Korte beschrijving van de werking
Housing First vertrekt vanuit de visie om daklozen een woonst toe te wijzen en daarna over te
gaan tot begeleiding en voorwaarden. Het bieden van een woonst geeft mensen de nodige rust om
terug tot zichzelf te komen en vooruitgang te maken op andere levensdomeinen.

Visie op vermaatschappelijking
Het Housing First – model hanteert 8 basisprincipes:
Huisvesting als fundamenteel mensenrecht.
Keuze – en controlevrijheid van de huurders.
Scheiding van huisvesting en begeleiding.
Herstel als doelstelling.
Filosofie van risicobeperking.
Actieve inzet zonder dwang.
Gericht op de persoon.
De begeleiding is flexibel en beschikbaar zolang het nodig is.
- Bronvermelding: “Ga voor Housing First”, Handboek met aanbevelingen voor instituties. Housing First
Belgium. -

___________________________________________________update november 2016__
Regionaal WelzijnsPlatform Noord-West-Vlaanderen vzw
Tillegemstraat 81 8200 Brugge
050 40 70 16 / 0472 53 39 51
www.welzijnsplatform.be
info@welzijnsplatform.be

