
HOUSING FIRST
YOUTH

Wij zijn er om duidelijk te maken wat er 
komt kijken bij zelfstandig worden en 
zelfstandig wonen. We beantwoorden 
vragen en geven advies, we nemen een 
rol bij het overbrengen van normen en 
waarden en we helpen bij het vinden van 
aansluiting in de wijk. De focus in onze 
begeleiding ligt op zelfredzaamheid en op 
het volwaardig deel kunnen nemen aan 
onze maatschappij. De wensen van de 
jongeren staan hierbij altijd centraal. 

HOUSING FIRST CLIËNTEN: 

Accepteren woonbegeleiding

Betalen huur op tijd.

Veroorzaken geen overlast in de 
woning

Kunnen zelf het tempo en de aard 
van de ondersteuning bepalen

Voor jongeren tot en met 25 jaar die 
langdurig dakloos zijn, geen vaste 
woon- of verblijfplaats hebben en van 
slaapplek naar slaapplek hoppen, is er 
Housing First Youth van Humanitas 
Onder Dak. 

Housing First Youth biedt deze jonge-
ren direct toegang tot permanente 
huisvesting, zonder dat er vooraf aan 
allerlei voorwaarden (bijvoorbeeld 
clean zijn) moet worden voldaan. 
Vanuit deze eigen woonplek heeft de 
jongere rust om vorm te geven aan 
zijn of haar leven.

In het begin van het traject is onze 
begeleiding intensief, later zal deze 
waar mogelijk worden afgebouwd. 
Binnen de begeleiding is er voor de 
jongeren vooral hulp bij het proces 
van volwassen worden. Vaak hebben 
de jongeren bepaalde vaardigheden 
die nodig zijn om zelfstandig te 
kunnen functioneren, nooit meege-
kregen. 



088-1198 820

Waar ménsen tellen.

WWW.HUMANITASONDERDAK.NL/WONEN

Lukt het soms niet en gaat het een keer fout? 
Dan staan wij er ook voor onze jongeren! 

Iedereen mag fouten maken en iedereen krijgt de ruimte om te leren.

CONTACT:

Onze begeleiding is altijd bereikbaar voor meldingen rond overlast vanuit corpo-
raties, gemeenten en bemoeizorg. Alle meldingen die binnenkomen pakken we 
op en bespreken we met de cliënt. 

Voor meer informatie kunt u bellen of mailen met de Voordeur van 
Humanitas Onder Dak via 088-1198820 of voordeur@humod.nl


