
Humanitas Onder Dak biedt via haar 
woonconcept Housing First Twente 
individuele woonruimte in combi-
natie met intensieve begeleiding 
voor de groep dak- en thuislozen in 
Twente die vaak een langdurig 
zwervend bestaan leidt.

In de volksmond staat deze groep 
ook bekend als ‘zorgwekkende 
zorgmijders’; mensen die vaak 
worden geassocieerd met overlast 
en een ongewenst straatbeeld.

EERST EEN HUIS
Bij Housing First wordt aan de cliënt 
eerst een woning toegewezen 
zonder dat er vooraf aan allerlei 
voorwaarden (bijvoorbeeld clean 
zijn) moet worden voldaan. 

We hebben bewust voor deze 
insteek gekozen zodat de cliënt 
vanuit een eigen woonplek in alle 
rust vorm kan gaan geven aan zijn of 
haar leven. In het begin van het 
traject zal de begeleiding intensief 
zijn en deze kan in het vervolg van 
het traject afgebouwd worden.

HOUSING FIRST CLIËNTEN: 

HOUSING FIRST
TWENTE

Accepteren woonbegeleiding

Betalen huur op tijd

Veroorzaken geen overlast in de 
woning

Kunnen zelf het tempo en de aard 
van de ondersteuning bepalen



088-1198 820

Bij Housing First Twente draaien we het bekende gezegde radicaal om:
eerst geloven en dan zien in plaats van eerst zien en dan geloven.

“Als wij namelijk de belemmerende overtuigingen loslaten en ruimte geven aan 
kansen, vertrouwen, inspiratie en mogelijkheden, dan is het resultaat dat deze 
mensen het geloof in zichzelf hervinden.”

Het Housing First aanbod is gebaseerd op de werkwijze van Pathways to Housing 
uit New York, dat in de begin jaren ’90 door Sam Tsemberis is opgezet. In 
Nederland zijn er op dit moment zo’n 17 organisaties die Housing First aanbieden. 
Praktijkstudies laten zien dat 86% van de ingestroomde deelnemers na vijf jaar 
nog in de woning zit die ze hebben gekregen!

Wat kunnen samenwerkende partners van Housing First Twente verwachten?

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

- Housing First Twente draagt zorg voor de woonbegeleiding (tevens een 
voorwaarde voor het verblijf). De behandeling van problematieken op het gebied 
van verslaving / psychiatrie is gescheiden van de geboden woonbegeleiding. 

-  Er wordt nauw samengewerkt met ketenpartners op het gebied problematieken 
rond verslaving / psychiatrie en financiën. 

Voor meer informatie over of toeleiding naar Housing First Twente, neem 
contact op met de Voordeur van Humanitas Onder Dak via 088-1198820 of 
voordeur@humod.nl

Waar ménsen tellen.

WWW.HUMANITASONDERDAK.NL/WONEN


