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Stand van zaken Housing First in Europa1 : perspectieven voor België
De Housing First Europa HUB, een collectief van 19 Europese landen, waaronder België, heeft zojuist
haar eerste verslag over de situatie van de Housing First in Europa gepubliceerd.
Housing First is een begeleidingsprogramma voor chronisch daklozen, met een voorgeschiedenis van
psychiatrische kwetsuren en/of middelenafhankelijkheid. Het principe lijkt uiterst eenvoudig: geef
daklozen toegang tot een woning, zonder hieraan voorafgaande voorwaarden te koppelen. Talrijke
studies hebben de effectiviteit aangetoond. In België, werd tussen 2013 en 2016 een experiment
uitgevoerd in negen steden2: 93% van de deelnemers van de "Housing First groep" waren na twee jaar
nog steeds gehuisvest, tegenover slechts 48% van de mensen binnen de traditionele aanpak. Naast dit
verbluffend resultaat zagen we bij deze groep ook significante verbetering op het vlak van herstel van
de sociale, lichamelijke en geestelijke gezondheid, empowerment ...
Het verslag over de situatie van Housing First in Europa geeft in detail de vergelijking tussen de
deelnemende landen. Er wordt gekeken naar de aanwezigheid van een nationale strategie, de plaats
van de Housing First projecten ten opzichte van de algemene aanpak van dakloosheid, de mate waarin
de programma’s afwijken van originele model, de beschikbare financiële middelen... In sommige
landen, waar Housing First als nationale strategie werd ontwikkeld (Finland, Denemarken, ...) of waar
het als het dominante antwoord op dakloosheid werd uitgewerkt (Frankrijk, Ierland, ...) zien we een
daling van het aantal buitenslapers. De Belgische situatie toont een versnipperd landschap, met veel
goede wil op het terrein, met een nog verder te ontwikkelen regionale strategie.
Het is duidelijk dat de inzet van Housing First groeit. Recent werden in de verschillende
regeringsverklaringen Housing First genoemd als een verder te ontwikkelen prioriteit voor de
bestrijding van dakloosheid. Naast de reeds bestaande regionale financiering komen lokale besturen
met substantiële financiële ondersteuning. De toegang tot betaalbare huisvesting en toereikende
begeleiding blijft uiteraard een prioriteit in België. Housing First werkt en kan positieve resultaten
voorleggen. Waar in 2013 gestart werd met een experiment met 5 steden, mogen we vandaag de dag
17 verschillende projecten verwelkomen. Hadden we na twee jaar experiment, met 140 bewoners en
een slaagpercentage van 93%, dan is deze groep op vandaag gegroeid naar 700 bewoners met een
slaagpercentage van om en bij de 90%.
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Volledig verslag : https://housingfirsteurope.eu/assets/files/2019/10/2019-10-10-HFinEurope_Full-Report2019_final.pdf
samenvatting : https://housingfirsteurope.eu/assets/files/2019/10/2019-10-10-HFinEurope_Report2019_Summary.pdf
2 Ondersteund door de Staatssecretaris Armoedebestrijding dankzij de steun van de Nationale Loterij, aangestuurd door de
POD Maatschappelijke Integratie.
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Ter gelegenheid van deze publicatie en de Werelddag voor de daklozen, brengen we kort opnieuw
enkele voorstellen om dakloosheid uit te roeien in België3:
1. Verder werken aan de consensusovereenkomst van 12 mei 2014 voor een algemene
strategische aanpak en interfederale strijd tegen dakloosheid. Versnippering gaat ons niet
verder helpen!
2. Verdiepen van het kennismanagement over dakloosheid door het operationaliseren van een
kwantitatieve monitoring van dakloosheid zoals uitgevaardigd door de studie MEHOBEL.
3. Stoppen met de seizoensgebonden aanpak van crisisinterventie en beter inzetten op
progressieve rehabilitatie van daklozen door te focussen op structurele en duurzame
huisgerichte oplossingen (housing-led beleid)
4. Verder versterken en ondersteunen van de verschillende HF-projecten, in het bijzonder om het
multidisciplinaire karakter van deze teams te verzekeren. Daarnaast ook zorgen voor een
effectieve toegang tot betaalbare en kwalitatieve woningen.
Deze niet-exhaustieve voorstellen, in combinatie met preventieve acties om dakloosheid te
voorkomen, zullen naar verwachting het aantal daklozen aanzienlijk verminderen.
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De volledige tekst van ons memorandum te raadplegen op onze site:
http://www.housingfirstbelgium.be/paginas/conferentie-9-juni/
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