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1. HOUSING FIRST, IDEALE
VOEDINGSBODEM VOOR BEGELEIDING

GERICHT OP SOCIALE HERANKERING

Het "Housing First"-model is ontstaan uit een algemene constatering: daklozen die al jaren op straat
leven en kampen met lichamelijke of geestelijke kwetsbaarheid en/of een verslavingsproblematiek,
hebben weinig kansen om op een structurele manier van de straat te geraken. Voor deze mensen is
het vaak moeilijk om het klassieke "staircase-model" te volgen dat, kortweg gezegd, bestaat in het
doorlopen van meerdere, opeenvolgende stappen (noodopvang, onthaaltehuis, transit-huisvesting,
...) alvorens de fase van individuele huisvesting te bereiken. 

DE PROJECTENDE PROJECTEN
In Brussel hebben de 4 Housing First-projecten
(SMES-B, Straatverplegers, New Samusocial en
Diogenes) hun krachten gebundeld om aan het
experiment deel te nemen. In de vorm van één enkel
communautair project onder leiding van SMES-B
heeft een team van integratiecoaches (3 coaches
verdeeld over 2 VTE's) transversale activiteiten
opgezet voor de huurders van de 4 verenigingen. 

In Luik, Charleroi en Namen vond het experiment
plaats in het kader van de Housing First-projecten,
die worden gedragen door de Relais Social in elk van
de steden. Elk team heeft een extra coach
aangeworven. 

In Kortrijk is het Housing First-project verankerd in
de werking van W13, een regionale vereniging die in
2015 in het zuidwesten van Vlaanderen is gevormd
door 14 OCMW's en CAW's (Centrum Algemeen
Welzijnswerk). Het is dus binnen deze brede
samenwerking dat het experiment, geleid door een
coach, is ontplooid.

In Hasselt en Genk is het CAW Limburg trekker van
het Housing First-project. De coach werkt er ter
ondersteuning van de plaatselijke HF teams. 

In Gent is het OCMW de dragers van het Housing
First-project. Hier koos men ervoor de VTE over twee
coaches te verdelen, in combinatie met het
woonteam. 

Sinds de introductie in België van het
Housing First model en het onweerlegbare
bewijs van de positieve resultaten, is de
daklozensector zich steeds meer gaan
richten op de noodzaak van huisvesting
VOOR alles. Zo wordt de relevantie van de
zogenaamde "crisiszorg” meer en meer in
vraag gesteld ten gunste van een meer
structurele aanpak die de langetermijnvisie
bevordert. 

Vanuit dit perspectief is ook duidelijk
geworden dat, alhoewel de toegang tot
huisvesting de conditio sine qua non blijft
voor de intergratie van ex-daklozen, dat op
zich niet voldoende blijkt te zijn. Andere
aspecten, zoals (her-) opnemen van
culturele activiteiten, de hernieuwde
aanknoping van sociale integratieve
banden, de toegang tot sociaal
opwaarderende activiteiten, gaande van
vrijwilligerswerk tot tewerkstelling, zijn
even essentieel op mensen terug een thuis
te kunnen bieden in de maatschappij ... 

Deze constatering, samen met de
moeilijkheid die de bestaande
begeleidingsteams ondervinden om
structureel aan deze problematieken te
werken, alsook de wens om de toegang tot
de bovenstaande socialisatiestructuren te
bevorderen en het “Housing First model”
op duurzame wijze in het sociale weefsel te
reïntegreren, lagen aan de basis van het
experiment "sociale herverbinding".  
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Een vergelijkende evaluatie van het experiment sociale herankering bleek bijzonder moeilijk te
zijn. Zoals uit de statistische gegevens blijkt, vertonen de deelnemende bewoners een bepaald
aantal kwetsbaarheden waarmee rekening moet worden gehouden bij de uitvoering van de
begeleiding en bij het evaluatieproces. Hun parcours zou echter niet mogen worden
gereduceerd tot een opeenstapeling van handicaps. De ervaring van het leven op straat
wordt weliswaar veroorzaakt door een geleidelijk verlies van integratieve sociale
banden, maar wordt ook gekenmerkt door nieuwe vormen van socialisatie. In hun leven
op straat ontwikkelen daklozen vaardigheden die hen in staat stellen te investeren in hun
omgeving, deze zodanig in te richten dat zij er een plaats in vinden (letterlijk en figuurlijk),
eraan gehecht te geraken en "hun plan te trekken" in hun situatie. 

Dit project werd in 2019 gelanceerd door het Housing First Belgium LAB en heeft tot doel de
bewoners op duurzame wijze te betrekken bij territoriale, sociale en culturele banden door
innovatieve begeleidings- praktijken te creëren die worden verzorgd door een "coach".

De gehanteerde aanpak kadert in de grondbeginselen van Housing first (begeleiding die niet-
bindend is, en in principe niet beperkt in tijd), maar vertoont specifieke kenmerken die wij in de
volgende punten in herinnering brengen. De contouren van praktijken die gericht zijn op sociale
herankering worden gekenmerkt door een vorm van onzekerheid, vermits zij rekening moeten
houden met de complexiteit van de werkelijkheid en de specifieke kenmerken van iedere bewoner
(trajecten, grenzen, aspiraties). 

2. EVALUEREN GAAT OOK OVER DE
VRAAG WAT EEN SUCCESVOLLE

SOCIALE INTEGRATIE IS

In deze context betekent de duurzame terugkeer naar
huisvesting een radicale verandering, die soms wordt
vergeleken met een biografische breuk en die het
verlaten van stevig verankerde gewoonten vereist om er
nieuwe te verwerven. In die zin hebben wij ervoor
gekozen van een "beproeving" te spreken om het
proces te kwalificeren dat ertoe leidt dat men zich
"thuis" gaat voelen in de nieuwe woning, in de buurt, in
de stad en in de samenleving in haar geheel. 

Dit proces verwijst in feite naar een geslaagde sociale
herankering. Het evaluatieproces moest ook niet zozeer
de vooruitgang van de bewoners gelinkt aan een nieuwe
sociale begeleiding meten, maar veeleer de
omwentelingen die inherent waren aan een beproeving
in hun traject, die uiteindelijk was bedoeld om hun
verankering in een nieuwe manier van wonen te
verstevigen (in duurzame huisvesting, door het
ontwikkelen van stabiele hechtingen, door plannen uit te
stippelen). 
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I N T E R V I E W F R A G M E N T ,
I N T E G R A T I E C O A C H ,  V L A A N D E R E N

"In het begin hadden we afgesproken dat misschien de
wooncoach alles moest opnemen en de

verbindingscoach meer een rol op de achtergrond
inneemt. Ik merkte dat dat voor mij niet werkte, ik heb

die verbinding met de gasten en mijn team echt wel
nodig om ook zelf verbinding plaats te laten vinden" 

Het is voornamelijk door de toelichtingen van de coaches, en niet zozeer doorheen de
cijfergegevens, dat we kunnen begrijpen wat een geslaagde sociale herankering was. De
belangrijkste indicatoren die zij noemen, zijn de volgende: het creëren van duurzame banden, het
vermogen om deze banden te mobiliseren in geval van moeilijkheden, het gevoel erkend te worden
als inwoner van een wijk, een stad, als burger, de overtuiging gerespecteerd te worden, zijn plaats
te hebben op zijn leefplek, de mogelijkheid om handelingen te stellen omtrent zijn eigen bestaan,
om eigen beslissingen te nemen, om invulling te geven aan zijn verlangens wanneer deze zich
voordoen, om collectieve projecten uit te voeren. 

Uit de aard van deze indicatoren blijkt hoe ingewikkeld het is om de sociale verbondenheid
van de bewoners te meten. Afgezien van de moeilijkheden die inherent zijn aan de
gezondheidscontext, de organisatorische complexiteit van de projecten en het profiel van de
geënquêteerden, maakt de inhoud zelf van het experiment elke numerieke meting immers moeilijk
te interpreteren. 

I N T E R V I E W F R A G M E N T ,  C O A C H ,
V L A A N D E R E N

“[…] als een cliënt eens naar het buurtcentrum wil
zouden wij [als wooncoach] ook meegaan ongeacht of
wij verbindingscoach zijn of niet. Maar je doet dat dan

wel maar één keer. Nu zet je nog meer in op dat
herverbinden want je hebt daar ook de ruimte voor om

daar nu op in te zetten. Bijvoorbeeld bij iemand die
geen leefloon heeft kan je nu daar veel harder op

inzetten om te helpen met vrijwilligerswerk zoeken.” 
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Inrichting heeft niet alleen betrekking op de materiële dimensie
van het aankleden van een woning,  maar gaat ook over het op
relationele en symbolische vlak organiseren van de plaatsen,
het uitbouwen van relaties met de omgeving, de buurt, de
sociale assistenten, en het zich presenteren aan de anderen via
zijn leefruimte. Via de inrichting en de installatie in een woning
laten we ons kennen op vlak van toekomstige rollen en sociale
status. 

Gehechtheid gaat over de band die mensen opbouwen met
plaatsen, mensen, genotsmiddelen (alcohol, drugs) uit hun
“vorig leven” ) [...] die op heel contrasterende manieren kunnen
worden beheerd, afhankelijk van de biografische momenten.
Meer in het algemeen blijkt dat het thuisgevoel zich vooral
manifesteert in de gehechtheid aan dingen, mensen en
plaatsen. Het is alles wat ons verbindt met iets anders dan met
onszelf.

Toe-eigening impliceert het plezier van het wonen en het
behoud van de privacy. Momenten voor onszelf thuis alsook
interacties op vlak van sociale contacten en welzijn. 

Verankering ten slotte heeft betrekking op de sociale en
territoriale integratie van mensen, waardoor zij de mogelijkheid
krijgen aan het leven van de stad deel te nemen en zich een
erkend lid ervan te voelen.

DE WOORDENSCHAT VAN DAKLOOSHEID:DE WOORDENSCHAT VAN DAKLOOSHEID:
INRICHTING, GEHECHTHEID, TOE-EIGENING ENINRICHTING, GEHECHTHEID, TOE-EIGENING EN

VERANKERING *VERANKERING *

   * De onderzoekers baseren zich hier op een onderzoek van Maurin, waarbij met 4 Franstalige woorden, telkens
beginnend met een “A” de fases van de integratie in een woning/buurt beschreven worden. (l’aménagement,
l’attachement, l’appropriation et l’ancrage) - we zochten voor de vertaling woorden die goed aansloten bij de
inhoud. MAURIN Marine (2013). "Vocabulaire du sans-abrisme. Arpenter le domaine du sans-abrisme", in
CHOPPIN, K & GARDELLA E. (leiding) Les sciences sociales et le sans-abrisme. Recension bibliographique de
langue française. 1987-2012, Saint-Étienne, PUSE, p.157-235. 6



Deze studie bestond uit het verzamelen van kwalitatieve en kwantitatieve gegevens aan het begin en
het einde van het experiment. Binnen elk team werden een aantal huurders bij het begin en op het
einde van het project bevraagd naar de impact van de begeleiding op een aantal domeinen die
belangrijk zijn bij de uitbouw van een geslaagde integratie. Het team van de onderzoekers vroegen de
bewoners naar hun ervaringen op het domein van huisvesting, mobiliteit, sociale relaties,
gezondheid, socio-culturele participatie en zinvolle tijdsbesteding en inkomen. 

Hoewel de cijfergegevens geen onderlinge vergelijking toelaten, zijn ze niettemin interessant vermits
zij een beeld geven van de inhoud van de begeleiding, van de gebieden waarop de coaches actief zijn,
en van die waarop hun praktijken van invloed zijn.  Hoewel het aandeel van de non-respons groot
blijft en het aantal ondervraagde deelnemers tijdens de laatste meting om alle reeds in dit verslag
genoemde redenen niet gelijk is aan dat van de eerste meting, leveren de statistieken immers
waardevolle informatie op over de inhoud van de begeleiding en de ontwikkeling daarvan in de loop
van het experiment. 

Dankzij  de vele open vragen die aan de cijfermatige gegevens werden toegevoegd en de gesprekken
met de coaches, werd het mogelijk de bijdragen van de begeleiding te preciseren. Het verzamelen
van kwalitatieve gegevens heeft de kwantitatieve benadering aangevuld. 

Uit de statistieken is onder meer gebleken dat het verband met huisvesting een gebied was
dat klassiek door de Housing first-teams werd aangepakt, net als dat van de gezondheid. De
projecten voor sociale herankering spelen in deze gebieden een minder belangrijke rol, maar
toch kan worden vastgesteld dat de bewoners aangeven dat de nieuwe begeleiding hun ten
goede is gekomen. Dit is niet verwonderlijk gezien de holistische benadering die het werk van de
coaches kenmerkt. Deze laatsten worden er namelijk toe aangezet acties te ontwikkelen die
onrechtstreeks van invloed zijn op de gezondheid van de bewoners, hun relatie tot huisvesting en het
beheer van hun dagelijkse leven, wat in bepaalde projecten nog wordt geaccentueerd door de nauwe
samenwerking die wordt aangeknoopt tussen de coaches en de andere maatschappelijk werkers van
het zogenaamde "huisvestingsteam". 

3. LEVENSGEBIEDEN WAAROP DE
SOCIALE HERANKERINGSCOACHES

ACTIEF ZIJN

Daarnaast zijn er gebieden waarop de sociale
herankeringsbegeleiding een belangrijke rol speelt,
zoals die van de stad, de mobiliteit, de sociale
betrekkingen, de vrijetijds- en sociaal-culturele
activiteiten, en de sociaal-professionele integratie in
ruime zin. De uitgevoerde acties hangen af van de
trajecten en de wensen van de mensen, alsmede van de
structurering van de projecten. Wat de cijfers ons met
zekerheid leren, is dat er op deze gebieden - onder meer
op dat van de sociaal-professionele integratie en dat van
de culturele en vrijetijdsactiviteiten - zonder het
experiment van sociale herankering geen enkele
specifieke ondersteuning zou zijn binnen Housing first. 
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 Empowerment van de bewoners bevorderen. Hun
zelfvertrouwen ontwikkelen, hun vermogen tot actie op

individueel en collectief niveau vergroten.
  De bewoners erkenning geven en de stereotypen die op hen

betrekking hebben, ontkrachten.
  Hun "verankering" in de stad stimuleren. 

Doelstellingen van het
systeem van sociale

herankering op sociaal-
cultureel niveau

  De interventies op dit gebied gebeuren in diverse graden,
gaande van speelse activiteiten (een wandeling maken, een

voorstelling bijwonen, een uitstapje maken, enz.) tot
zelfbeheer van een groepsactiviteit. Daartussen bevindt zich

een veelheid aan acties die de talenten van de bewoners naar
boven halen en hun welzijn bevorderen. 

Types interventies

Dit is de kern van de sociale interventie van de coaches. Voor
dit werkterrein treden de coaches in bepaalde projecten

volledig autonoom op. Het huisvestingsteam kan een bijdrage
leveren, maar het komt zelden voor dat het ook acties

onderneemt in de sociaal-culturele dimensie.

Mate van betrokkenheid
van de coaches

maatschappelijke
integratie 

VOORBEELD: SOCIALE HERANKERINGVOORBEELD: SOCIALE HERANKERING
OP SOCIAAL-CULTUREEL GEBIEDOP SOCIAAL-CULTUREEL GEBIED

4. ENKELE VOORBEELDEN VAN INSPIRERENDE4. ENKELE VOORBEELDEN VAN INSPIRERENDE
PRAKTIJKEN ONTLEEND AAN DEPRAKTIJKEN ONTLEEND AAN DE
VERSCHILLENDE EXPERIMENTENVERSCHILLENDE EXPERIMENTEN

Het gaat om het domein waarop de coaches in Brussel, Vlaanderen en Wallonië het actiefst zijn
geweest in sociale herankering, zoals blijkt uit de statistische analyse van de antwoorden op de
vragenlijst bestemd voor de maatschappelijk werkers en de bewoners. De interviews met de
coaches bevestigen dit ook. Ondanks een weinig gunstige sociale context die gekenmerkt wordt
door maatregelen als lockdown en/of social distancing en die de mogelijkheden op het gebied van
partnerschappen en collectieven beperkt, kunnen meerdere illustraties van innoverende praktijken
worden aangehaald.
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In Gent konden de deelnemers aansluiten bij een reeds bestaand project
waarin ze werden gevraagd om lichtpuntjes in tijden van corona te
fotograferen in hun buurt.

In Brussel, is een schrijfworkshop gestart, zes maanden voor de lancering
van het experiment sociale integratie, maar deze werd er volledig in
geïntegreerd. De workshop wordt door de bewoners zelf beheerd en het is
de bedoeling deze ook  open te stellen voor andere doelgroepen.

In Namen, een gitaarworkshop met een bewoner als leraar.

"Het is de schrijfworkshop die al 6 maanden voor ons was begonnen met [voornaam van coach 3], die hier
werd voortgezet. Deze workshop wordt nu bijna helemaal zelf beheerd, af en toe zelfs door een volledig

gemengde groep: huurders en mensen die niets met hen te maken hebben. Er hebben geweldige interacties
plaats. Naar mijn mening is het een succes. Het betekent dat je hebt geholpen iets te creëren - daarna kan je

het loslaten en het werkt, het draait, en mensen blijven er gelukkig mee zijn en er hun ding in vinden. Op
gemeenschapsniveau vind ik zoiets ideaal - het is werkelijk iets wat een band heeft geschapen en ook zonder

ons blijft bestaan."

"De gitaarworkshop is een collectieve peer training workshop. Een huurder kan gitaar spelen. De andere
huurders leren het. De uitwisselingen zijn super interessant. Trouwens, ik zeg vaak tegen hen dat zij kunnen
spelen en ik niet, dat zij kennis hebben die ik niet heb. Dat is een blijk van waardering naar hen toe en zet
hen ertoe aan om zichzelf te overstijgen. De huurder die lesgeeft, vermijdt de avond tevoren te veel alcohol

te nuttigen opdat hij fris en wel in de workshop aanwezig zou kunnen zijn. Men kan stellen dat de
gitaarworkshop zijn verbruik stabiliseert. Het is een heus succes." 

« […] die gasten […] hebben elk allemaal een fototoestel gekregen en moeten kijken in de buurt naar
lichtpuntjes voor hen in corona en erna gaat er daarvan een expositie plaatsvinden." 
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geïndividualiseerd, op maat gesneden en geïntegreerde begeleiding
collectieve begeleiding om empowerment te bevorderen
interactie met de buitenwereld met het oog op herankering
versterking van partnerschappen met instellingen en verenigingen die de bewoners een
maximum aan middelen kunnen bieden, verdergaand dan Housing first
sensibilisering van het plaatselijke sociale, professionele en culturele weefsel voor de kenmerken
van deze doelgroep, die niet alleen stigma's met zich meedraagt, maar ook over vele talenten
beschikt.

Wat hier wordt beoordeeld, is vooral het vernieuwende karakter van de praktijken die de sociale
herankeringscoaches implementeren om hun opdracht te vervullen. Op dit niveau verschaffen de
cijfers en de kwalitatieve gegevens ons interessante informatie die ons in staat stelt de begeleiding
beter te definiëren, meer te formaliseren en op te waarderen ten opzichte van wat reeds binnen het
huisvestingsteam werd gedaan. 

Onder meer is gebleken dat de coaches een brugfunctie hadden tussen het leven voordien en
het leven dat zich nu aandient. Zij dragen bij tot het herstel van integratieve sociale banden, maar
slaan ook bruggen tussen het “overleven op straat”, de stabilisatie in de woning gedurende de eerste
maanden en de hervonden erkenning in de samenleving. 

 De coaches moeten blijk geven van creativiteit, durf en reflexiviteit, d.w.z. aandacht hebben voor de
eigenheid van de situaties en de complexiteit van de problematieken, ook al betekent dit dat zij soms
afstand moeten nemen van de modellen waarnaar zij als maatschappelijk werkers gewoonlijk
verwezen. Om dat te bereiken bestaat er momenteel geen enkele geformaliseerde methodologie,
procedure of professionele routine waarop men zich kan baseren. 

 Hun aanpak is multidimensionaal en vindt plaats op verschillende niveaus: 

5. WAT HERANKERING ZEGT OVER
MAATSCHAPPELIJK WERK

Om de veelheid aan facetten van de opdracht van de coach binnen de
verschillende projecten te begrijpen, hebben we een tabel (op de volgende pagina)
ontworpen die het mogelijk maakt de soorten ondernomen acties (individuele
acties, acties op collectief niveau, acties met betrekking tot het institutionele kader,
de territoriale en sociale context) en de doelgroep (de bewoners, de Housing first-
teams, de partnerinstellingen en -verenigingen) met elkaar te kruisen:
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I N T E R V I E W F R A G M E N T ,  I N T E G R A T I E C O A C H ,
W A L L O N I Ë

 "Al toen ik ze aan de telefoon had [geeft een vzw voor
alfabetisering aan], toen ik het project uitlegde, had ik echt het

gevoel... de indruk dat het, wat de drempels betreft, voor hen niet
mogelijk zou zijn. Ik was verbaasd, ik zei hen: het is niet omdat ze
deel uitmaken van een dergelijk project, omdat ze een verleden

van dakloosheid hebben, dat ze niet bekwaam zijn..." 

I N T E R V I E W F R A G M E N T ,  C O A C H  S O C I A L E  H E R A N K E R I N G ,
W A L L O N I Ë ] .

"Ons gasten, drugsverslaafd, levend in een fantasiewereld, met stigma's, is een publiek
dat niet glamoureus is. Ze hebben de naam niet betrouwbaar te zijn. Ze hebben een

slechte hygiëne… Dat zijn de stigma's die deze mensen dragen. Als er ergens een diefstal
gebeurt, kan die misschien wel zijn gepleegd door degene die geen geld heeft. Het gaat
om dat soort dingen. En dan verwelkomen de mensen dit publiek niet noodzakelijk op
dezelfde manier. Ik heb dit vaak gezien, bijvoorbeeld in het ziekenhuis (...) Wanneer zij
tegen hen [het verplegend personeel] zei: "Jullie doen me pijn", dan antwoordden zij:

"Nee, het is niet mogelijk dat ik u pijn doe". En zij antwoordde: "Jawel, jullie doen me pijn!
". Ze is schizofreen, dus vertelt ze noodzakelijkerwijs om het even wat. Dit is iets waaraan ik

me buitengewoon heb geërgerd. Dus, ja, er is heel veel werk te doen." 

I N T E R V I E W F R A G M E N T ,  C O A C H  S O C I A L E
I N T E G R A T I E  2 ,  B R U S S E L ]

"Het is overal hetzelfde : in de ziekenhuizen, in de wachtkamer bij
de dokter, of de wachtkamer bij het OCMW, bij het

gemeentebestuur… Alles wordt geclassificeerd, gecodeerd en als je
dat vakje niet op de juiste plaats hebt ... Het zijn soms zo'n absurde

zaken (...) Zo gaat het de hele tijd door. Het is beangstigend, zelfs op
plaatsen waar je zou denken dat het er zo "laagdrempelig" mogelijk

is, is dat uiteindelijk helemaal niet het geval. Het Housing first-
publiek is er een dat lange tijd onzichtbaar is gehouden. (...) Toch
verspillen we meer tijd, energie en geld aan het negeren van deze

mensen in plaats van te proberen met hen samen te werken. "
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een  individueel proces (zelfvertrouwen opbouwen, kritisch bewustzijn verbeteren)
een organisatorisch proces (het vermogen ontwikkelen om 'te handelen met' of 'invloed uit te
oefenen op')
een sociaal of politiek proces (collectieve actie om de samenleving te transformeren). 

Op alle levensgebieden die de revue zijn gepasseerd, verwijst de inhoud van de vermelde goede
praktijken naar een doelstelling van "empowerment" van de betrokken personen. Ondanks de vele
betekenissen van dit concept kan men het erover eens zijn dat het verwijst naar een proces met drie
dimensies*:

Aan de eerste twee dimensies hebben de coaches onbetwistbaar veel werk besteed, onder meer in
het Brusselse project, waarbij de nadruk ligt op de ontwikkeling van de actie-capaciteiten van de
begunstigden in het kader van de evenementen waaraan zij deelnemen. Uit de aan de bewoners
bezorgde vragenlijsten blijkt dat deze participatie dynamiek sterk wordt gewaardeerd, aangezien zij
als valoriserend en emanciperend wordt beschouwd. Als bewijs van het ontkiemen van hun
empowerment stellen de bewoners zich niet langer tevreden met het uiting geven aan hun wensen
betreffende de inhoud van de collectieven, maar nemen zij ook steeds meer de organisatie ervan op
zich. Er wordt overgeschakeld van "werken met" naar "werken aan". 

Gezien de tijd beschikbaar voor het implementeren van dit soort begeleiding en de sterke
maatschappelijke beperkingen die op de uitrol van het experiment wogen, getuigt deze vaststelling
van een hele prestatie. Toch moet worden benadrukt dat niet alle projecten dezelfde actie hebben
ondernomen en de specifieke focus hebben gelegd om dit participatieproces tot stand te brengen en
empowerment van de deelnemers mogelijk te maken. Ook blijken de op het terrein waargenomen
resultaten betrekkelijk heterogeen te zijn. Deze constatering moet ertoe leiden dat wij ons afvragen
welk institutioneel en organisatorisch model de voorkeur verdient voor de ontwikkeling en de
bestendiging van het systeem van sociale herankering binnen de Housing first-projecten, afhankelijk
van de specifieke kenmerken van de laatstgenoemde. 

6. WAT SOCIALE HERANKERING DOET
MET BEWONERS

   * BACQUÉ, M-H., BIEWENER, C. (2013). L’Empowerment, une pratique émancipatrice ?, Parijs, La
Découverte, coll. Poche, 175 p.
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UITTREKSELS VAN DE ANTWOORDEN VAN DEUITTREKSELS VAN DE ANTWOORDEN VAN DE
BEWONERS OP DE OPEN VRAGENBEWONERS OP DE OPEN VRAGEN  

  (METING OP HET EINDE VAN HET PROJECT)(METING OP HET EINDE VAN HET PROJECT)

“Ik vond dat chapeau dat die gasten dat doen. Als ik daar zo een ganse maand
alleen had moeten zitten ... [Net zoals de mensen van] familiehulp, die zijn ook
blijven komen. Die mensen en mijn coaches hebben nooit een week gewacht
van bij mij te komen. Natuurlijk ja, niet zoveel als anders. Als ik die mensen niet
had gehad, ik weet het niet. Ze hadden mij nooit niet meer buiten gekregen."

"Het is positief, het doet me bewegen."

"Ik denk dat de begeleiding wel een speciaal iets is geweest in mijn leven, dat
dat echt wel nodig was.”

“Als het project stopt, dan zal het moeilijk voor mij worden. De wooncoach voegt
toe dat ze daarom op zoek zijn naar vrijwilligerswerk.”

“Wij hebben ons goed geamuseerd met het project. Veel meer kan ik daar
eigenlijk niet over zeggen. Ik zit daar graag tussen het volk, ik maak graag
plezier. Ik vind dat ‘leutig’, want er zitten daar een paar zotten bij zoals ik. Ik vind
dat het project langer zou mogen duren, we hebben veel tijd verloren door
corona”. Begeleider voegt toe: “mensen zijn bang om in een gat te vallen, dat
wordt vaak besproken tijdens de laatste activiteiten. Onze droom is om toch nog
iets in stand te houden, maar we zijn nog naar iets aan het zoeken. Ze hebben
een beetje het gevoel dat er met hun gevoelens wordt gespeeld, maar je weet
dat het tijdsgebonden is.”

Mij raakt het wel dat het project gaat stoppen. Die woorden komen niet van mij,
van een andere deelnemer maar dat blijft me wel bij, ge voelt u vanaf het begin
van het project een beetje als een proefkonijn. We hebben een project
gelanceerd, we betrekken jullie, maar nu gaan we dat project stoppen.”

"Het is echt tof, ze leveren formidabel werk, maar ik vind dat ze meer mensen
zouden moeten aanwerven."

"Gelukkig is zij (de coach) er af en toe. Ik weet dat er iemand is indien nodig. In
twee jaar tijd is er een enorme verbetering geweest op het fysieke en
psychologische vlak."

“Ze zijn goed hoor. Ze zijn echt goede begeleiding. Ik denk als ik hen niet had
toen mijn vrouw stierf, ik hier niet meer zat. Die helpen mij ongelofelijk goed.”

 
Algemeen gevoel omtrent de begeleiding tot sociale herankering
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Sociale herankering houdt niet op bij de deur van de woning, zelfs niet als het om duurzame
huisvesting gaat. Het systeem moet de bewoner in staat stellen zich te verankeren op zijn leefplek,
d.w.z. in zijn woning en daarbuiten, in zijn buurt, in zijn stad, in de samenleving. De coach moet dus in
staat zijn elke gelegenheid die hem wordt geboden, aan te grijpen om de "capaciteiten" van de
bewoners zoveel mogelijk uit te breiden. Natuurlijk kan hij steunen op zijn eigen middelen en
collectieven voorstellen waarvan hij de belangrijkste initiatiefnemer en organisator is, zoals we in
bepaalde projecten hebben gezien, maar om de creatie van verbinding die verder gaan dan het
Housing First-team te bevorderen, moet hij externe middelen kunnen mobiliseren die
evenzoveel beschikbare steunpunten zullen vormen in een visie van sociale herankering. De
integratie van de coach in het lokale sociale weefsel wordt dan een bepalende factor. 

Gezien de diversiteit en de complexiteit van de taak moet de coach kunnen rekenen op een
omvattend en ondersteunend team. Dit is geen eenmanspost! De organisatorische en
institutionele configuratie van de verschillende projecten is in die zin van bijzonder belang en kan een
grote invloed hebben op de begeleiding. Bepaalde projecten tellen slechts één coach die als enige de
opdracht van sociale herankering op zich neemt, wat beperkingen met zich meebrengt op praktisch
niveau wanneer het gaat om het organiseren van groepsactiviteiten, alsook op het niveau van de
reflexiviteit dienodig is voor de ontwikkeling van de begeleiding. Daarnaast blijft de ondersteuning
van het Housing first-team belangrijk is. De maatschappelijk werkers helpen elkaar, vullen elkaar aan
en ontwikkelen in bepaalde gevallen zelfs gezamenlijke acties. Andere configuraties maken het
mogelijk een duo of zelfs een trio van coaches te vormen, wat een belangrijk voordeel is. 

De opdracht sociale herankering wordt dus niet a priori vastgelegd, maar in samenwerking
met een veelheid aan actoren geconcipieerd: de begunstigden, de huisvestingsteams, de
coördinatoren, de lokale actoren buiten Housing first, die al dan niet in de daklozensector actief zijn.
De harmonieuze vorming van dit netwerk van actoren is de bron van succes van elke sociale
innovatie. Ze maakt het ook mogelijk het hoofd te bieden aan de onzekerheden die het
innovatieproces in gevaar zouden kunnen brengen. 

7. EEN SYSTEEM GEBASEERD OP DE
VORMING VAN EEN HEEL NETWERK

VAN ACTOREN
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8. DOOR DE UITZONDERLIJKE SITUATIE
VAN DE PANDEMIE KWAM DE

CREATIVITEIT VAN DE BEGELEIDING
AAN HET LICHT 

I N T E R V I E W F R A G M E N T ,  I N T E G R A T I E C O A C H ,  W A L L O N I Ë

"Door het virus is momenteel alles gesloten, dat is heel frustrerend. Er zijn er
heel wat [bewoners] die vragen om een extern contact en ik zeg bij mezelf "het

zou hen zo goed doen om naar deze of gene plek te gaan, dat is echt leuk en
zou helemaal iets voor hen zijn", maar het is gesloten." 

De gezondheids- en sociale crisis die kort na de start van het project uitbrak, had ingrijpende
gevolgen voor de uitvoering van ons project.. De lockdown heeft geleid tot een gedwongen isolatie in
huis, met ernstige gevolgen voor de meest kwetsbaren, a fortiori in geval van problemen op het vlak
van verslaving en/of geestelijke gezondheid. De coaches werden geconfronteerd met deze situatie
zonder dat zij de collectieve dimensie van hun begeleiding zo goed konden ontplooien als zij hadden
gewild. Bovendien hebben de partner-structuren die in de sleutelsectoren cultuur, vrijetijdsbesteding,
werk, opleiding en gezondheid werkzaam zijn, in het beste geval de toegang tot hun diensten beperkt
en in het slechtste geval hun acties opgeschort. 

 Bij deze ongunstige conjunctuur kwamen de gebruikelijke structurele problematieken die de sociale
integratie van ex-daklozen belemmeren. Om het gewicht van deze obstakels te overwinnen, werden
de coaches ertoe gebracht "vindingrijk te zijn" door hun interventie aan te passen, vernieuwende
acties te ontwikkelen, partners te benaderen die passen in een minder conventionele aanpak, gebruik
te maken van de tijd die de lockdown hun bood om na te denken over hun praktijken, er nieuwe te
ontwikkelen, het netwerk van actoren waarin ze betrokken waren, beter te begrijpen. 

 In feite toont de analyse van de implementatie van de sociale integratie in het kader van de Housing
first-projecten alle mogelijkheden die dit experiment heeft geopend op het gebied van sociale
begeleiding. Deze nieuwe professionals hebben, door hun aanpassingsvermogen, hun vernieuwende
begeleiding, de reflexiviteits- en communicatiesystemen die zij hebben ingevoerd om samenwerking
met de huisvestingsteams te ontwikkelen, het ontbrekende stuk binnen Housing first zichtbaar
gemaakt. De missie van sociale herankering is dat ontbrekende stuk, het stuk dat een band,
transversaliteit creëert, dat niet alleen beantwoordt aan onmiddellijke behoeften in termen van
gezondheid, leefomstandigheden, huisvesting, maar dat diepe verlangens naar boven brengt, dat
samen met de bewoner werkt aan een of meer levensprojecten, maar ook met zijn omgeving
samenwerkt om wederzijdse erkenning te bevorderen. De sociale en gezondheidscrisis heeft
geleid tot een terugplooiing op noodhulp, maar tegelijkertijd heeft zij de urgentie aangetoond
van de behoeften op het gebied van gezelligheid en verbondenheid, en dat het één het ander
niet mocht vervangen in een perspectief van klassering van prioriteiten.
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OMGAAN MET DE GEZONDHEIDSCONTEXTOMGAAN MET DE GEZONDHEIDSCONTEXT

Om het hoofd te bieden aan de maatregelen van lockdown of sociale afstand, moesten de coaches
hun activiteit moduleren om collectieve dynamieken te ontwikkelen door middel van individuele
benaderingen die samen een gemeenschappelijk project vormden. Er kunnen meerdere
voorbeelden worden aangehaald:

"We moesten ieder jaar bij andere partners gaan voor gratis kalenders [...] en toen dacht ik, waarom maken
wij als Housing First geen eigen kalender en zorgen we ervoor dat het nut heeft voor onze mensen. Dan

hebben we bedacht om een eigen kalender te maken en hen een foto van iets van henzelf of iets wat hun
bezighoudt, waar hun interesse ligt, of een tekening of creatief iets te maken en die dan in de kalender te

verwerken en die kalender eventueel ook te koop aanbieden en dat zij dan het gesprek aangaan met mensen
rond hun van kijk dit hebben we gemaakt, hier maak ik deel van uit."

Lancering van een gazet in Brussel. 

"Het is iets wat is ontstaan tijdens de lockdown, aangezien het een manier was om met de mensen in contact
te blijven, om iets naar hen thuis te sturen, en daarna is het echt een feitelijke plek geworden,

gemeenschappelijk voor werkers en huurders. Ik heb veel gewerkt met een huurder die zijn politieke
interesses heeft gedeeld, hij heeft me alle klassiekers van het communisme doen lezen. Hij heeft me

Lafargue en dat alles doen lezen, en we hebben samen een artikel geschreven. Dat is maar één voorbeeld,
verder zijn er nog andere dingen. Er zijn mensen die meer poëtische teksten schrijven, anderen die

illustraties maken." 

"Ik heb toch gebruikgemaakt van de distancing om een 4 minuten durende audiomontage te maken over wat
de realiteit van de mensen in Housing first is. Ik ontmoette 10, 15 huurders, stelde hen enkel drie vragen en
liet hen aan het woord. Bepaalden praatten 5 minuten, anderen 40 minuten lang, maar het leuke was dat ze
voorbeelden aanhaalden. Ik van mijn kant heb een audiomontage gemaakt over wat Housing first is, hoe zij

het ervaren, de gevolgen van de lockdown." 

Kalender ‘made in Housing first’ ontworpen voor en met de bewoners in
Limburg. 

Audiocapsule gemaakt door de bewoners in Namen.
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I N T E R V I E W F R A G M E N T ,  I N T E G R A T I E C O A C H ,
V L A A N D E R E N

"Het creatieve is sterk belemmerd. [tijdens de corona crisis…]
initieel was mijn bedoeling als herverbinding [om te] werken met
de 14 OCMW’s [van kracht.wonen]. Ik wou ze allemaal afgaan en

mij daar gaan voorstellen en nagaan hoe zij het
[herverbindings]project zagen. Dat is nooit gebeurd omwille van

corona. Ze trekken zich terug naar hun core business […]." 

I N T E R V I E W F R A G M E N T ,  I N T E G R A T I E C O A C H ,  W A L L O N I Ë

"Het is fijn om te beschikken over de informatie [voortkomend uit de andere projecten].
Tijdens de eerste intervisie sprak de coach van Namen trouwens over de workshops die hij

gaf en zei hij dat hij er veel had. Ik heb mezelf in vraag gesteld hieromtrent, ik zei tegen
mezelf: tiens, hij ondervangt de collectieven, hij creëert zelf workshops. Wanneer hij erover
sprak, leek het super goed te werken, dus dacht ik: hoe doet hij dat? Ik heb hem gevraagd
of we geen belevingsdagen konden organiseren bij elkaar om te zien hoe het werkte, om

het netwerk van Brussel, Namen, Charleroi, enz. te ontdekken" 

I N T E R V I E W F R A G M E N T ,  I N T E G R A T I E C O A C H ,
B R U S S E L

"Ik wil echt dat er bruggen zouden zijn tussen integratie en de
methodologieën van de traditionele begeleidingsteams. Ik heb

immers de indruk dat dat fantastische dingen met zich zou
meebrengen en de manier waarop we werken aan beide kanten zou
verbeteren. Om in constante verbinding te staan en onze manier van

werken te leren." 
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Veronderstelt de invoering van het systeem van sociale herankering het ontstaan van een nieuw
beroep binnen of naast de traditionele Housing first-teams? Of gaat het om een nieuwe opdracht die
complementair is aan die van het huisvestingsteam? 

Bij de projecten waarbij de sociale herankering los stond van de rest van het Housing First
team, is het duidelijk dat de keuze voor sociale verankering een verandering van houding
impliceert. Ook al hebben de coaches in sociale herankering bepaalde kenmerken gemeen met alle
professionals van Housing first, toch dienen er ook specifieke karakteristieken te worden benadrukt:
de coaches in sociale herankering verlenen geen hulp (of slechts heel af en toe), maar bouwen een
actie op samen met de doelgroep. De inhoud kan alleen worden bepaald in overleg met de
laatstgenoemde, maar ook in overleg met alle betrokkenen. Dit vereist vaardigheden op het gebied
van projectbeheer, gemeenschapswerk, alsook een vermogen om te innoveren en de modaliteiten
van zijn opdracht voortdurend opnieuw uit te vinden. Het is dan ook het grote aanpassingsvermogen
van deze nieuwe opdracht dat de inhoud ervan kenmerkt. 

Om de kwaliteit van de begeleiding te garanderen en overbelasting van de betrokken
maatschappelijk werkers te vermijden, is dan ook een reflexiviteit omtrent de praktijken nodig
om een werkkader te creëren waarop kan worden gesteund en om de sociale vernieuwing voort te
zetten zonder het gevoel te hebben in complete onzekerheid te varen. Evenzo, en in het verlengde
van het eerste punt, lijkt het kapitaliseren van de verworven deskundigheid van essentieel belang om
dit nieuwe beroep te professionaliseren in aanvulling op wat reeds binnen Housing First wordt
gedaan. 

Om de opdracht van sociale herankering binnen Housing first te stabiliseren, de duurzaamheid ervan
te bevorderen en eventueel de spin-off ervan te overwegen, lijkt het dus van belang de opgedane
ervaring en vaardigheden te kunnen kapitaliseren. Alleen op die manier kan het systeem van
sociale herankering aan diepgang winnen en zich opdringen als essentiële dimensie van de
begeleiding van voormalige daklozen die opnieuw zijn gehuisvest. Het is ook aan de betrokken
beroepsbeoefenaren om samen te beraadslagen over de naam die zij aan dit nieuwe beroep wensen
te geven, aangezien die van coach hun zonder voorafgaand overleg is toegekend. In de verschillende
projecten noemen zij zich immers niet allemaal "coach" en hoewel deze vaststelling op het eerste
gezicht onbeduidend kan lijken, betreft het toch de eerste stap naar professionele erkenning. 

9. NAAR EEN NIEUW MODEL 

I N T E R V I E W F R A G M E N T ,  I N T E G R A T I E C O A C H ,  B R U S S E L

 
"De moeilijkheid is om de werkers uit de noodsituaties te halen, uit hun manier van werken in een

spoedsituatie en te verdedigen dat het belangrijk is om ook dingen in een ander tempo te doen en met een
doel dat niet altijd dezelfde dag al zichtbaar is. Dat is moeilijk, aangezien er zo'n werkcultuur heerst - ik weet

het vermits ik deel heb uitgemaakt van die teams. Er is iets dat zich voedt met deze urgentie, met deze manier
van aanwezig zijn in situaties waarin je iemands hachje moet redden, waarin mensen in gevaar zijn, soms met

de dood voor ogen. Ik weet dat er binnen de begeleidingsteams iets is wat zich voedt met de hele tijd in de
weer zijn voor het leven of tegen de dood van mensen." 
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  Model gebaseerd

  op complementariteit
  

Model gebaseerd op
samenwerking en

partnerschap

Beginsel van koppeling
tussen herankering en

huisvestingsbegeleiding

 onderlinge afhankelijkheid
tussen werkingen

grote autonomie van werking

Coördinatie van de
verschillende
opdrachten

Deel uitmaken van een zelfde
team: gemeenschappelijke

coördinatieorganen

Afzonderlijke teams :
verschillende (soms

tegenstrijdige)  coördinatie.

Organisatie van de
verschillende
opdrachten

Eén of bij voorkeur twee
coaches, die eventueel functies

gelinkt aan
huisvestingsbegeleiding

waarnemen

Team van coaches
gespecialiseerd in sociale

herankering 

Gevolgen voor de
inhoud van de

begeleiding

 
  De grote complementariteit

die de
  coaches hebben met het

huisvestingsteam, leidt ertoe
dat zij overwegen hun

  tussenkomst daaraan te
spiegelen. 

Zij kiezen dezelfde
interventiemethoden

  verkiezen (individuele
ondersteuning, aan huis) 

Vaak zijn hun acties ter
ondersteuning van taken  

 waarvoor het huisvestingsteam
niet de tijd heeft om ze uit te

voeren. 
  

De grote autonomie waarover de
coaches beschikken, stelt hen in
staat hun professioneel werkveld

te creëren, specifieke sociale
interventiemodaliteiten te

ontwikkelen, geïnspireerd door
het groepswerk. 

 
De collectieve dimensie is een
belangrijk onderdeel van de

begeleiding.
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