Ieder mens wil regie kunnen voeren
over en grip hebben op het eigen
welbevinden. Mensen met een
(ernstige) psychiatrische kwetsbaar-
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De begeleiding bij cliënten binnen Housing First richt zich in de eerste plaats op
psychiatrische problemen die de huisvesting in gevaar kunnen brengen. Problemen
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die bijvoorbeeld leiden tot overlast, huurschulden, of ernstige verwaarlozing. Alles

binnen de psychiatrie, dakloosheid,

wordt ingezet om een cliënt in staat te stellen zelfstandig te wonen. Zo ontstaat een

justitie en verslaving. We zoeken

stabiele(re) situatie en kan worden bekeken wat de wensen en mogelijkheden zijn voor

samen met anderen naar paden waar

bredere begeleiding of het (opnieuw) starten van een behandeltraject.

de cliënt zijn weg gaat vinden. Wij
werken daarbij nauw samen met

Er worden geen behandelingsvoorwaarden vooraf gesteld. Uitgangspunt hierbij is dat

woning-corporaties Elan, Pré wonen

het hebben van een verslaving en/of psychiatrische problemen geen excuus zijn voor
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AANMELDEN EN INFORMATIE

Begeleiding
Bij de begeleiding ligt de nadruk op het ondersteunen op alle leefgebieden en bij de

Een cliënt kan worden aangemeld via het
aanmeldformulier Housing First
Haarlem, te vinden op de website
ribw-kam.nl/aanmelding-en-advies of op
te vragen bij het team.

mogelijkheden om de regie over de eigen leefsituatie te herwinnen. De wensen/doelen
van de cliënt zijn hierin leidend. De cliënten van Housing First krijgen onder andere
ondersteuning bij:
• zelfstandig voeren van het huishouden
• wonen en meedoen in een buurt of wijk
• sociaal netwerk opbouwen

Een aanmeldingsverzoek kunt u richten
aan:

• cliënt toeleiden naar passende dagbesteding

RIBW K/AM
Afdeling Aanmelding en Advies
Postbus 2257
2002 CG Haarlem
T (088) 214 80 46 (9:00-12:00 uur)
E aanmeldingenadvies@ribw-kam.nl

De begeleiding wordt qua tijden en intensiteit van contactmomenten aangepast aan

• voorkomen van terugval/verval/overlast

wat nodig is in het begeleidingstraject. De frequentie van de begeleiding is afhankelijk
van de situatie van de cliënt. De cliënt kan 24 uur per dag een beroep doen op de
begeleiding, maar heeft daar tegenover veel vrijheid indien de situatie stabiel is.
‘s Nachts en in het weekend is er altijd iemand bereikbaar voor noodgevallen.

Voorwaarden
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met het team, bereikbaar op
onderstaand adres:

Een cliënt komt in aanmerking voor Housing First als hij/zij akkoord gaat met de
volgende voorwaarden:
• cliënt staat onder bewind of curatele
• cliënt accepteert de begeleiding

Housing First Haarlem
Wilhelminastraat 10
2011 VM Haarlem
T 06 – 29 57 13 62
E housingfirst@ribw-kam.nl
I www.ribw-kam.nl

• cliënt mag geen overlast veroorzaken
Daarnaast dient de cliënt over een indicatie te beschikken en regiobinding te hebben
met de gemeente Haarlem. Dit wordt getoetst door Woonservice.
Als het traject succesvol is gebleken en de cliënt met een lichter zorgproduct ook
stabiel kan blijven, kan na een periode van minimaal twee jaar worden besloten het
huurcontract op naam van de cliënt over te dragen.

Bewezen succesvol
De aanpak van Housing First is bewezen succesvol met wereldwijd een slagingspercentage van meer dan 85%. Housing First is ook in Nederland al op veel plaatsen
succesvol. De resultaten van een Housing First-traject:
• niet langer afhankelijk van opvangvoorzieningen
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• meer zelfredzaam en verbeterde geestelijke gezondheid
• opgebouwd sociaal netwerk, soms herstel van familierelaties

