
Woonoplossingen voor dak- en 
thuisloosheid: tips uit het werkveld



Les 1. Maak gebruik van creatieve 
oplossingen die er al zijn.

Vind het wiel niet opnieuw uit, er zijn al veel succesvolle 
woonoplossingen bedacht. Op zoek naar inspiratie? Kijk 
bijvoorbeeld eens op de website van Iedereen onder een dak.

https://www.iedereenondereendak.nl/


Les 2. Plaats het belang van 
dak- en thuisloze mensen boven 
het eigen organisatiebelang.

Klinkt simpel? Toch komen 
woningcorporaties, zorgaanbieders en 
gemeenten er vaak niet samen uit. Voer 
het gesprek over belangen op gemeente-, 
stad-, wijk- en complexniveau om tot breed 
gedragen oplossingen te komen. Zie als 
voorbeeld het convenant huisvesting 
kwetsbare doelgroepen dat we samen met 
zorgaanbieders, woningcorporaties en de 
gemeente Rotterdam maakten. 

https://www.rotterdam.nl/huisvesting-kwetsbare-doelgroepen
https://www.rotterdam.nl/huisvesting-kwetsbare-doelgroepen


Les 3. Heb oog voor een goede 
landing in de buurt.

Helaas is acceptatie van dak- en thuisloze mensen in de buurt 
geen vanzelfsprekendheid. Zo lopen bijvoorbeeld organisaties 
die werken met EU-migranten aan tegen vooroordelen en 
afwijzing. Gemengde woonvormen kunnen oplossingen 
bieden en stigma’s wegnemen, zoals in dit voorbeeld van het 
bijzondere wooncomplex De Generaal in Utrecht. 

https://www.volkshuisvestingnederland.nl/documenten/praktijkverhalen/2023/01/12/bijzonder-wooncomplex-de-generaal-met-gemengd-wonen-creeren-we-draagkracht
https://www.volkshuisvestingnederland.nl/documenten/praktijkverhalen/2023/01/12/bijzonder-wooncomplex-de-generaal-met-gemengd-wonen-creeren-we-draagkracht


Les 4. Houd vast aan de beproefde 
principes van Housing First.

Housing First werkt. Zet de bewezen 
effectieve basisprincipes van Housing First in 
bij de lokale aanpak voor dak- en 
thuisloosheid. Lees dit artikel over Housing 
First als systeemaanpak.

https://housingfirstnederland.nl/kennisbank/housing-first-als-systeemaanpak-wat-vraagt-dit-van-nederland/
https://housingfirstnederland.nl/kennisbank/housing-first-als-systeemaanpak-wat-vraagt-dit-van-nederland/


Les 5. Ieder mens is uniek, pas 
je aanpak hierop aan.

Dak- en thuisloosheid kent namelijk vele gezichten. Twee tips 
van onze deelnemers:
1. Een huurcontract op eigen naam is de ambitie, maar 

intermediaire verhuur op naam van een zorgaanbieder kan 
in het belang zijn van het herstel van de huurder. 

2. Schaal Wmo ondersteuning eenvoudig op of af met oog 
voor de behoefte van de huurder.

https://www.straatconsulaat.nl/verhalen/het-gezicht-van-de-mensen-op-straat/


Les 6. Woonoplossingen hebben 
zelf ook ‘bestaanszekerheid’ nodig.

Nog te vaak zijn woonoplossingen afhankelijk van tijdelijke 
inzet en financiering. Om structureel te werken aan de 
bestaanszekerheid van voormalig dak- en thuisloze mensen is 
organisatorische stabiliteit van de woonoplossing ook een 
vereiste. In dit position paper beschrijft het Kansfonds tegen 
welke belemmeringen dak- en thuisloze jongeren en 
organisaties aanlopen en welke paradigmashift er nodig is: van 
huis naar thuis: daden eerst.

https://www.kansfonds.nl/artikelen/van-huis-naar-thuis/
https://www.kansfonds.nl/artikelen/van-huis-naar-thuis/

