Housing First Haarlem
VOOR DAK- EN (DREIGEND) THUISLOZE MENSEN UIT HAARLEM EN OMGEVING

Ieder mens wil regie kunnen voeren

Soms zitten problemen van mensen zodanig in de weg dat het lastig is de wens van

over en grip hebben op het eigen

een eigen woonplek te verwezenlijken. Bij Housing First geldt: eerst een woning, dan

welbevinden. Mensen met een

de rest. Het kan zijn dat iemand in een vicieuze cirkel van verblijf in een instelling –

(ernstige) psychiatrische kwetsbaar-

schending van regels – (tijdelijke) uitplaatsing – noodgedwongen heropname in (een

heid net zo goed als ieder ander. Wij

vorm van) maatschappelijke opvang zit. Daar wordt niemand beter van, de betreffende

zijn er van overtuigd dat iedereen dit

persoon niet en de omgeving niet. Met Housing First en onze begeleiding kunnen wij

ook kan. RIBW K/AM helpt mensen

die vicieuze cirkel doorbreken.

met een psychiatrische kwetsbaarheid te ervaren wat 'welbevinden'

Er worden geen behandelvoorwaarden vooraf gesteld. Uitgangspunt is dat een

voor hen betekent.

verslaving en/of psychische problemen geen excuus zijn voor negatief gedrag.
Behandeling kan een belangrijke ondersteuning bieden voor een succesvol herstel en
wordt dan ook wel geadviseerd. De begeleiding kan de cliënt ondersteunen bij het
vinden van een passende behandelvorm.

Om wie gaat het?
Met Housing First Haarlem richten wij ons op kwetsbare mensen die zorg mijden of
niet of onvoldoende in staat zijn een beroep te doen op de hulpverlening. Het gaat om
mensen die met een meervoudige en langdurige problematiek kampen, al geruime
tijd bekend zijn met problemen rond huisvesting, inkomen, schulden, alcohol- en/of
drugsverslaving, in een sociaal isolement verkeren, geen dagbesteding hebben. Mensen
die geen woonruimte hebben, en daar ook geen kans op maken door bijvoorbeeld
schulden of gedragsproblematiek.

AANMELDEN EN INFORMATIE

Begeleiding
Onze begeleiding is persoonsgericht, cliënten houden zoveel mogelijk zelf de regie.

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

Binnen de begeleiding ligt de nadruk op het ondersteunen op alle leefgebieden, zoals:
• zelfstandig voeren van het huishouden
• wonen en meedoen in een buurt of wijk
• sociaal netwerk opbouwen of herstellen
• toeleiden naar passende dagbesteding of werk
• voorkomen van terugval, verval of overlast

Stuur het aanmeldformulier naar:
De wensen en doelen van de cliënt zijn leidend. We werken nauw samen met onder

RIBW K/AM
Afdeling Aanmelding en Advies
Postbus 2257
2002 CG Haarlem
T (088) 214 80 46

andere GGZ inGeest, HVO Querido, Brijder, Reclassering, Gemeente Haarlem en
woningbouwcorporaties.
Hoeveel begeleiding nodig is hangt af van de situatie van de cliënt. Daar wordt een
passende WMO-indicatie voor aangevraagd.

(maandag t/m donderdag van 9.00 -12.00 uur en
van 13.00 - 16.00 uur en op vrijdag van 9.00 -

Voorwaarden

12.00 uur)

Een cliënt komt in aanmerking voor Housing First als hij/zij akkoord gaat met de

E aanmeldingenadvies@ribw-kam.nl

volgende voorwaarden:
• cliënt staat onder bewind of curatele

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met het team:

• ciiënt laat begeleiding toe en komt afspraken na

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

De cliënt dient regiobinding te hebben met de gemeente Haarlem. Dit wordt getoetst

• cliënt veroorzaakt geen overlast

door de gemeente. De zorgovereenkomst en het huurcontract zijn onlosmakelijk
met elkaar verbonden. Na een periode van twee jaar wordt geëvalueerd of de cliënt
zelfstandig verder kan of dat de begeleiding wordt voortgezet.

Bewezen succesvol
De aanpak van Housing First is bewezen succesvol met wereldwijd een
slagingspercentage van meer dan 85%. Ook op veel plaatsen in Nederland kunnen we
spreken van een succes. Resultaten van een Housing First traject:
• niet afhankelijk van opvangvoorzieningen
• de zelfredzaamheid is vergroot
• de geestelijke gezondheid is verbeterd
• het sociaal netwerk is opgebouwd of hersteld
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