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Inleiding: Housing First en Krachtgericht werken 
 
Housing First is booming business. Sinds het concept in 2004 in Nederland geïntroduceerd 
werd, zie je op steeds meer plaatsen in Nederland Housing First-initiatieven ontstaan. En dat 
is heel begrijpelijk: Housing First combineert effectiviteit met een aantrekkelijke manier van 
werken. Daarbij valt op hoe sterk de uitgangspunten van Housing First en krachtgericht 
werken/SRH met elkaar overeenkomen. Bij het krachtgericht werken gaan we uit van het 
Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH), een herstelondersteunende methodiek 
die in samenwerking met de Universiteit van Kansas ontwikkeld is tot een ‘Strengths Based’ 
werkwijze.  
Wij zien het SRH als een mooie inhoudelijke werkwijze die zich uitstekend met Housing 
First laat combineren.  
In deze training komen de belangrijke aspecten van het Housing First-concept aan de orde. 
We gaan in op de geschiedenis en de uitgangspunten. We bespreken het krachtgericht 
werken en coachend begeleiden bij Housing First. We gaan in op de effecten van de 
benadering en de relatie tussen Housing First en herstel.  
Dit doen we op een zodanige manier dat het ook steeds over u en uw werk gaat: wij schotelen 
u geen theoretisch verhaal voor maar een praktische benadering waarbij we twee mooie 
concepten met elkaar verbinden die voor elkaar gemaakt zijn.  
Daarbij zorgen we voor voldoende afwisseling: verhalen van een ervaringsdeskundige, DVD 
fragmenten, discussie en oefenen. 
 
Wij hopen dat u een prettige en leerzame training krijgt! 
 
Michael Putters 
Rokus Loopik 
Dirk den Hollander 
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Opzet, opdrachten, leercyclus en certificering 
 
Opzet training: De lesdagen worden vooraf gegaan door voorbereidingsopdrachten. De 
lesdagen worden gevolgd door praktijkopdrachten die weer in de lesdagen besproken 
worden. 
 

x Voorbereidingsopdrachten: u bereidt zich voor door middel van opdrachten die per 
dag in het programma worden aangegeven. Door deze opdrachten vooraf te maken 
kunnen we op de lesdagen uitgaan van dezelfde basis.  

x De Lesdagen zijn interactief. Er worden inleidingen verzorgd, DVD illustraties 
bekeken en besproken, gediscussieerd en geoefend. 

x Praktijkopdracht: Na de lesdagen past u de aangeleerde stof toe binnen uw eigen 
praktijk. De praktijkopdrachten staan per dag in het programma aangegeven.  

x Eindopdracht: deze bestaat uit de gezamenlijke praktijkopdrachten. Deze worden als 
één bestand verstuurd, zie hieronder 

 
Leercyclus: Zo ontstaat een praktijkgerichte leercyclus van – voorbereiden - leren – oefenen – 
reflecteren Æ verder leren. 
 
Er wordt begonnen met een bijeenkomst van een hele dag ( 6 uur) daarna volgen er nog 3 
bijeenkomsten van een halve dag (3 uur) 
 
 
Certificering 
 
Om het certificaat voor deze opleiding te ontvangen heeft u aan het volgende voldaan. 

x U hebt de eerste bijeenkomst bijgewoond en minimaal 2 van de 3 daaropvolgende 
bijeenkomsten 

x U heeft alle voorbereidingsopdrachten gemaakt en praktijkopdrachten gemaakt  
x U heeft deze praktijkopdrachten samen als één eindopdracht gemaild naar de 

coördinerend docent, op zijn laatst 4 weken na de laatste bijeenkomst 
 
Aanleveren eindopdracht: u verwerkt de praktijkopdrachten in 1 word document, in volgorde 
van deze module: praktijkopdracht no 1, praktijkopdracht 2 etc. etc. 
 
U geeft dit bestand een naam dat er als volgt uit ziet: <voornaam> <achternaam> 
<KrachtgerichtHousingFirst> <accountcode> bijv: 
<DirkdenHollanderKrachtgerichtHousingFirstTu113> 
Deze account code vindt u voor op uw programmaboekje 
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Praktische informatie m.b.t. de training 
 
Opleidingcode: T1414 
 
Docenten: De heer J.R. (Rokus) Loopik 

De heer F.L.M. (Frans) Withagen 
Mevrouw L. (Leonie) Kusenuh-van den Hout 

 
Coördinerend docent:   De heer J.R. (Rokus) Loopik 
 
E-mail docenten: rokus@me.com  
 frans.withagen@smo-traverse.nl  
 leoniekusenuh@hotmail.com  
 
Adres instelling: SMO Traverse 

Gasthuisring 37 
5041 DR   Tilburg 
013-5425028  

 
 
Contactpersoon van de instelling: Muryel Rozemeijer 
Tel: 06-29141458 
 
Aantal opleidinguren: 15 
Aantal studie-uren: 5 
Totaal aantal uren: 20 
 
Locatie:  

 
 
Planning verdiepingsmodule 
 
Bijeenkomst Datum Tijden 
Bijeenkomst 1 (halve dag) Dinsdag 8 april 2014 13:30-16:30 uur 
Bijeenkomst 2 (halve dag) Dinsdag 22 april 2014 13:30-16:30 uur 
Bijeenkomst 3 (halve dag)  13:30-16:30 uur 
Bijeenkomst 4 (hele dag) Dinsdag 24 juni 2014 9:30-12:30 en 13:30-16:30 uur 
 
 
Basis Literatuur 

x Handboek Integrale Rehabilitatiebenadering: theorie en praktijk van het Systematisch 
Rehabilitatiegericht Handelen. Jean Pierre Wilken en Dirk den Hollander. SWP 2012 

x Daarnaast een aantal artikelen, opgenomen in deze trainingsmap 
 

mailto:rokus@me.com
mailto:frans.withagen@smo-traverse.nl
mailto:leoniekusenuh@hotmail.com
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Programma Dag 1: Begrippenkader Housing First en Krachtgericht werken 
 
 
Doel 
 
Aan het eind van de dag heeft u zicht op het begrippenkader rond krachtgericht werken/SRH 
en Housing First 
 
 
Onderwerpen ochtend: 

x Welkom, uitleg opzet van deze opleiding 
x Kennismaking 
x Geschiedenis Housing First 
x Wat betekent Housing First eigenlijk? Organisatorisch, methodisch inhoudelijk, en op 

het persoonlijk vlak (perspectief van de hulpverlener) 
x Verschillende organisatievormen Housing First in Amerika en Nederland (Housing 

First, Communal Housing First, Housing First Light) 
x Basisprincipes onder het krachtgericht werken mbv de Krachtenmatrix en het 

Persoonlijk Profiel (2 versies) 
 
 
Onderwerpen middag: 

x Housing First en Herstel 
x Herstelprocessen zijn lange termijn processen 
x Het ondersteunen van herstelprocessen vanuit ervaringsdeskundig perspectief.  
x Logboekaantekeningen, evaluatie en praktijkopdracht  

 
 
Voorbereiding 
 
Lezen 
Uit het boek: ‘de Integrale Rehabilitatiebenadering: theorie en praktijk van het SRH’ 

x Hoofdstuk 15: Ervaringskennis, Ervaringsdeskundigheid en Peer Support. Simone 
Karbouniaris en Jean Pierre Wilken 

x Hoofdstuk 24: Housing First en SRH. Rokus Loopik en Dirk den Hollander.  
x Housing First, It’s a Love Thing, Rokus Loopik (in deze map) 

 
Doen: 

x Vul een Persoonlijk Profiel in mbt uzelf. Begin met het formuleren van wensen in de 
middelste kolom, en voeg er de krachten uit het heden in de linker- en uit het 
verleden in de rechterkolom aan toe. Gebruik steekwoorden of korte zinnetjes en let 
erop dat alles wat in de linker – en rechterkolom staat direct met krachten verbonden 
is. Bijv.: als kind astma gehad, hiervan geleerd dat ik ….. 
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Praktijkopdracht na dag 1 
 

x Begin met het opbouwen van een Persoonlijk Profiel van een Housing First cliënt 
x Beschrijf het contact met een cliënt waarmee u prima contact heeft. Hoe ziet dit eruit? 

Hoe merkt u zelf dat dit contact goed is? Hoe merkt de cliënt dat? Hoe merken 
anderen dat? Beschrijf ook het contact met een cliënt waarmee u geen of een slecht 
contact heeft. Hoe ziet dit eruit? Hoe merkt u zelf dat dit contact niet goed is? Hoe 
merkt de cliënt dat? Hoe merken anderen dat? 
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Programma Dag 2: Aansluiten middels communicatie 
 
Samenwerken met Housing First cliënten vraagt veel van de persoonlijke begeleider: aan 
inzet en uithoudingsvermogen, aan professionele kennis vaardigheden, waarbij 
samenwerkingsvaardigheden van groot belang zijn. 
Nadat op dag 1 de verbinding gelegd is tussen het Housing First en herstelprocessen, gaan we 
nu specifiek kijken naar de manier waarop we aansluiten op de Housing First cliënt. 
 
 
Doel 
 
Aan het eind van de dag kunt u aangeven wat goed professioneel handelen bij deze doelgroep 
inhoudt. U hebt zicht op de belangrijkste aspecten van de begeleiding 
 
Onderwerpen: 

x Welke houding past nu het beste bij een medewerker van een Housing First Project? 
x Presentiegericht werken als basis 
x Kan iedereen het? 
x De kunst van het op je handen zitten : hoe ga je die leren? 
x Reflectief luisteren, empathie, overeenstemming, samenwerken. 
x Communicatie oefeningen 
x Logboekaantekeningen, evaluatie en praktijkopdracht  
x Motivational  Interviewing, volgens het LEAP-model en Verbindende gesprekken  
x De client ondersteunen bij het maken van keuzes het werkblad opties 
x Omzetten van krachten in doelen in taken en activiteiten. 

 
 
Voorbereiding 
 
Lezen: 

x Handboek Integrale Rehabilitatie benadering hoofdstuk 8: coachend en 
oplossingsgericht begeleiden: Dirk den Hollander en Judith Klamer 

x Pathways, Eerst Wonen dan behandelen , Yvonne van der Padt (in deze map) 
x Huis maakt van dakloze nog geen carrière tijger, artikel Trouw (in deze map) 
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Praktijkopdracht na dag 2 
 

x Werk samen met de client (waarmee u al een persoonlijk profiel maakt) aan een 
Werkblad Opties. Dit betekent dat u alle krachten uit het Persoonlijk Profiel samen 
opnieuw doorneemt, deze bespreekt in het kader van de belangrijkste wens die uw 
client heeft en vervolgens de krachten die u kunt inzetten omzet in opties. Zie de 
voorbeelden opgenomen in deze map. 
 

x Housing First is een containerbegrip voor een andere houding van hulpverleners. In 
plaats van het overnemen van verantwoordelijkheden, is het belangrijk dat 
hulpverleners de kunst verstaan ‘van het op je handen gaan zitten”. 
o Beschrijf waar jij verantwoordelijkheden/taken van een cliënt hebt overgenomen 

, waarvan je achteraf wellicht hebt bedacht dat de cliënt het misschien zelf had 
kunnen doen. Beschrijf waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt.  

o Geef 1 keer per week een activiteit uit handen waarvan je overtuigd was dat de 
cliënt die niet zelf zou kunnen volbrengen.  

o Doe luisteroefeningen in je dagelijks werk met cliënten.  
o Check of je echt goed gehoord hebt wat de cliënt je gezegd heeft en doe dat 

zonder invulling/vooroordeel. 
o Oefen met de begrippen ‘luisteren’, ‘empathie’, ‘overeenstemming’, 

‘samenwerken’. 
o Maak van bovenstaande een verslagje dat u met uw eindopdracht meestuurt 
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Programma Dag 3: Overtuigingen en motivatie 
 
Uitgangspunt bij krachtgericht werken is: er bestaan geen ongemotiveerde cliënten. Binnen 
het eigen herstelproces maakt de cliënt eigen keuzes: het is de cliënt die kiest welke richting 
wél, en welke niet gegaan wordt. Regelmatig stelt dit de hulpverlening ook voor dilemma’s. 
Soms is duidelijk dat er een keuze nodig is, maar vermijdt de cliënt het dat er iets in 
beweging komt. In andere situaties nemen cliënten besluiten die ons (met soms ook heel 
goede argumenten) zeer onverstandig lijken. In andere situaties moet worden afgewogen, of 
het maken van keuzes niet te hoog gegrepen is. Lastige keuzes kunnen leiden tot stagnatie in 
de hulpverlening waarbij besluiteloosheid zeker niet alleen iets van cliënten is. 
Zorgverlamming bij hulpverleners komt ook vaak voor. 
 
 
Doel 
 
aan het eind van deze bijeenkomst heeft u zich op de manier waarop u als hulpverlener 
cliënten kunt ondersteunen bij het nemen van lastige besluiten 
 
Onderwerpen: 

x Motivatie en het aansluiten bij de motivatie die er al is. 
x Hoe breek je oude overtuigingen af en bouw je nieuwe op? 
x Schema van een voorval: hoe komen mensen met uitdagingen tot besluitvorming cq 

het maken van keuzes? 
x Werken met opties: ondersteuning bieden bij het maken bij keuzes 
x Het werken met een Persoonlijk Plan en een Persoonlijk ondersteuningsplan 
x Logboekaantekeningen, evaluatie en praktijkopdracht 

 
 
Voorbereiding 
 
Lezen: 

x Handboek Integrale rehabilitatiebenadering: Hoofdstuk 14 : Lastige besluiten. Frank 
Meeuwsen en Dirk den Hollander 

 
Bekijken: 

x Het schema van een Voorval; Rokus Loopik (in deze map) 
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Praktijkopdracht na dag 3 
 

x Werk verder met uw Housing First cliënt verder aan het Persoonlijk Profiel. Schrijf 
uw ervaringen op en neem dit mee naar dag 4 

x Interview een aantal cliënten en ontdek welke ‘life changing moments’ er in het leven 
van de cliënt hebben plaatsgevonden. Wat heeft gemaakt dat de cliënt het besluit heeft 
genomen het roer om te gooien. 
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Programma Dag 4: Implementatie van Krachtgericht Werken en Housing First 
 
Zoals u wellicht weet is de weg naar de hel geplaveid met goede bedoelingen. De invoering 
van veel mooie werkwijzen blijven steken in mooie bedoelingen: het is niet genoeg dat 
hulpverleners enthousiast zijn, want het is zeker zo belangrijk dat de organisatie voorwaarden 
creëert en op alle niveaus doordrongen is van dezelfde krachtgerichte werkprincipes. In deze 
bijeenkomst komen implementatieprincipes en –ervaringen aan de orde. En niets 
implementeert zo goed als een plan, dus tijdens deze bijeenkomst bespreken we ook het 
Persoonlijk Plan (Herstelplan). Want het werken met een plan is ook een belangrijke 
implementatie activiteit. 
 
 
Doel 
 
aan het eind van deze bijeenkomst heeft u aanzetten gedaan mbt het implementeren van het 
Housing First Model en weet u hoe u een Persoonlijk Plan moet gebruiken 
 
Onderwerpen: 

x De implementatie piramide van Rapp 
x (F) Assertive Community Treatment. 
x Het werken met het Persoonlijk Plan 
x Logboekaantekeningen, evaluatie en praktijkopdracht 

 
 
Voorbereiding 
 
Lezen: 
Handboek Integrale rehabilitatiebenadering: 

x Hoofdstuk 28: effectieve implementatie: 28.1 t/m 28.5 
x Hoofdstuk 29: competenties ontwikkelen 
x Lastige besluiten. Frank Meeuwsen en Dirk den Hollander 
x Housing First, grondbeginselen en implementatie, Wouter Stoel (in deze map) 
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Praktijkopdracht na dag 4 
 

x Werk samen met een client aan een Persoonlijk Plan. 
x In de attitude van Housing First medewerkers in Amerika speelt het fenomeen 

‘afstand en nabijheid’ een grote rol. Naar ons idee wordt er in dat land anders gedacht 
over professionele distantie. Experimenteer in je dagelijkse werk met dit fenomeen. 
Kijk ‘hoe dicht’ je bij mensen kunt komen. Laten zij jou toe in hun 
beleveningswereld? Wat zijn dan onderscheidenende factoren als je jouw gedrag 
daarin evalueert? Beschrijf dit. 

x Beschik je zelf over ervaringsdeskundigheid? Zo ja, kun je jouw 
ervaringsdeskundigheid functioneel inzetten? Is het mogelijk om daarmee binnen je 
werk, in de komende tijd te experimenteren? Beschrijf het effect daarvan op jouw 
contact met een cliënt. 

 
 
Een column schrijven. Wij geloven in de helende kracht van Verhalen Vertellen. In onze 
trainingen en reizen is dit een vast onderdeel en mensen beleven life changing en 
memorabele momenten aan het vertellen en beschrijven van Verhalen. Wij willen graag dat 
jullie de komende maanden een column gaan schrijven. Een column van 500 woorden. Niet 
meer en niet minder. Ik vraag jullie een column te schrijven over een consumer/client die je 
na aan het hart ligt, een consumer (client) waar je gelukkig van werd of wordt. Tip; stap uit je 
‘comfort zone’ en geef je fantasie en dus jouw beschrijving alle ruimte. Durf je verhaal prijs te 
geven. It’s a one time opportunity. 
Wat kan je gebeuren….., anders dan een groot applaus van- en kippenvel bij jouw lezers?! 
Uit jouw column moet passie spreken, betrokkenheid. Betrek ons, het publiek. Je moet het 
zodanig beschrijven dat het onderhoudend en begrijpelijk is en misschien wel gemakkelijk te 
implementeren in jullie dagelijkse praktijk. Elke column die ik tot op heden heb meegemaakt 
en dat zijn er heel veel, zijn bruikbaar in jullie praktijk, naast the comfort and knoble art of 
Story Telling. Zorg ervoor dat jouw team/collega er wat aan heeft. Ik heb nog nooit iemand 
meegemaakt die door het ijs is gezakt. Alle columns gaven emotie, ontroering en plezier. Er 
is geen goed of fout. 
Voor de 3 beste columns ligt er een prijs te wachten. Wij wensen jullie heel veel plezier met 
het schrijven van jouw verhaal.  
Wij vragen jullie om niet over jouw column met andere cursisten te spreken. Tijdens de 
training gaan wij vanzelfsprekend uit de doeken doen waarom deze oefening zo belangrijk is 
in de uitvoering van jullie toekomstige Housing First werk. 
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Beoordelingsformulier praktijkopdrachten Housing First en Krachtgericht 
werken 
 
Naam: 
Opleidingscode: 
Datum: 
 
 
O = onvoldoende M = Matig V = Voldoende G = Goed HG = Heel Goed GB = Geen 
beoordeling 

Item O M V G HG GB 

Kan het concept ‘Housing First’ goed onder woorden brengen 
en heeft hier ene duidelijke visie op 

      

Heeft een duidelijke visie op ervaringsdeskundigheid       

Heeft een duidelijke visie op consumer run/oriented/driven 
programs 

      

Verstaat de kunst van ‘het op je handen zitten’       

Werkt actief aan het aanboren en uitbreiden van netwerken       

Heeft een duidelijke visie op herstelgerichte zorg       

Werkt actief aan een optimaal steunende relatie       

Werkt actief aan het versterken van krachten van cliënt        

Is in staat de kwaliteit van de omgevingen te verbeteren       

 
 
Naam docent: 
 
 
Datum: 
 
 
Handtekening: 
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Logboek Housing First en Krachtgericht werken  
 
Naam: 
 
In uw logboek kunt u bijhouden: 

- aantekeningen van onderwerpen/thema’s die tijdens de opleiding aan de orde komen; 
- eye-openers; punten die u vast wilt houden (om u verder in te verdiepen/bekwamen, 

of om later op terug te komen). 
- Krachten en mogelijkheden die u herkent bij u zelf, de collega’s, docenten en coaches 

(creativiteit, doorzettingsvermogen etc.) 
 
Datum 
lesdag 1 

 

Datum 
Lesdag 2 

 

Datum 
Lesdag 3 
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Datum 
Lesdag 4 

 

Aantekeningen 

Rokus Loopik




 

 
 
 
 

Bijlagen Dag 1 

Rokus Loopik




RINO Groep | Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen 
Trainingsmap, Housing First en Krachtgericht Werken 

35 

 
Persoonlijk Profiel 
© J.P. Wilken en D. den Hollander (2011; naar Rapp 
en Gosha, 2006) 
 

Naam: 

Huidige mogelijkheden en ervaringen 
Hoe ziet het leven er nu uit, Welke 

kansen (potentiële succ6 ervaringen) 
zijn er? Welke mogelijkheden zijn er? 

Wat zijn mijn passies, kernkwaliteiten, 
interesses en talenten?Wat zijn 

krachten in mijn huidige omgeving? 
Waar ontleen ik steun aan, van wie en 
waarom en wat betekent dit voor mij? 

Hoe ervaar ik dit? 

Wensen en ambities 
 

Wat wil ik? 

Vroegere mogelijkheden en 
ervaringen 

Wat waren succ6 ervaringen? 
Hoe hield ik mij overeind? Wat 
werkt bij/voor mij? 
Wat heb ik mezelf geleerd, hoe 
heb ik dat gedaan? Wat waren 
krachten in mijn omgeving. Van 
wie kreeg ik steun? Waar 
bestond die uit? Hoe ervoer ik 
dit? 

 Wonen  

 Werken  

 Leren – Opleiding  

 Recreëren - Vrije tijd  
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 Gezondheid  

 Persoonlijke (zelf)zorg 

(incl. financiën) 

 

 Relaties (incl. 
intimiteit/seksualiteit) 

 

 Zingeving (incl. 
spiritualiteit/religie) 

 

Welke wensen zijn voor mij het belangrijkst? 
1.  

 
2.  

 
3.  

 
4.  
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Persoonlijk Profiel 
Versie professional of familielid (Steunprofiel) 
 
Dit blad wordt gebruikt om informatie te verzamelen over de huidige situatie, wensen en 
ambities, en ervaringen, talenten, vaardigheden en hulpbronnen uit het verleden.  
 
Naam:       Naam persoonlijk begeleider:    
Datum:      Naam familielid:      
 

Nu 
Wat is de situatie nu? 
Wat is voor de persoon 
belangrijk in het leven? 
Waar kan hij/zij gebruik van 
maken? 
Hoe ziet het leven er nu uit? 
Wat zijn zijn/haar krachten:  
kernkwaliteiten, interesses en 
talenten?  
Wat vindt hij/zij belangrijk in 
het leven? Wat is de kracht van 
de huidige omgevingen? Waar 
kan hij/zij steun vandaan 
halen? 

Toekomst 
Wat wil de persoon? 
Wat wil hij/zij het liefst?  

Vroeger 
Wat was de situatie hiervoor? 
Wat vond hij/zij belangrijk in 
het leven? Waar heeft hij/zij 
gebruik van gemaakt (mensen, 
plekken)? 
Wat zijn zijn/haar ervaringen?   
Wie waren belangrijk in 
zijn/haar omgeving? Van wie 
kreeg hij/zij steun? 

 Wonen  

 Werken  

 Leren - Opleiding  
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 Recreëren - Vrije tijd  

 Gezondheid  

 Persoonlijke (zelf) zorg  
(incl. financiën 

 

 Relaties 
(incl. intimiteit/seksualiteit) 

 

 Zingeving  
(incl. spiritualiteit/religie) 

 

 
Welke wensen zijn voor de persoon het belangrijkst? 
1. 3. 
 
2. 4. 
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De krachtenmatrix SRH: Vijf soorten krachten 
 

1. Ik ben: mijn persoonlijke kwaliteiten (zorgzaam, volhardend, moedig etc,) 
 

2. Ik wil: interesses en aspiraties. Wensen op zich vormen al krachten. Hierbij is het niet 
relevant of deze wensen haalbaar zijn of lijken. Waar het omgaat is dat er passie is, op 
basis waarvan er beweging kan komen. We sluiten aan op wensen met passie 

 
3. Ik heb: omgevingssteun. We hebben allemaal steun van anderen nodig. En de steun 

die we hebben (of hadden!) vormen of vormden belangrijke krachten voor ons. NB: 
mede cliënten, familie, vrienden, hulpverleners etc. 

 
4. Ik kan: talenten en vaardigheden. Talenten zijn aangeboren: je hebt een (grote) aanleg 

voor iets. Niet elk talent ontwikkelt zich tot vaardigheid. Wanneer je bijv. een talent 
voor piano spelen hebt maar je doet het nooit…… 

 
5. Ik weet: de ervaring en kennis die mensen op doen in hun leven. Over zichzelf, over 

anderen, over hulpverlening, over wat werkt etc. Krachten: mogelijkheden en 
ervaringen 

 
 

Ik wil  Ik kan 

 Ik ben  

Ik heb  Ik weet 
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Housing First. It’s a Love Thing 
(Rokus Loopik) 
 
“The Criminal Court in Brooklyn is een imposant gebouw. Er stond een lange rij, overwegend 
zwarte mensen voor de deur te wachten. Driekwart van de mensen in de gevangenissen in dit 
land is zwart. Het merendeel van de mensen die hier gedwongen in een psychiatrisch 
ziekenhuis opgenomen worden is zwart en zo kan ik nog wel even doorgaan. Bij de toegang 
tot dit gerechtsgebouw werd er geen onderscheid gemaakt. Wat the Security betrof had 
iedereen iets op zijn kerfstok. Ook ik werd binnenstebuiten gekeerd en moest de inhoud van 
mijn tas op een tafel uitspreiden. De gerechtszaal was even imposant als het gebouw. Grote 
zalen, immens hoge plafonds, die in alles leken op wat ik in speelfilms gezien heb. Prachtige 
eikenhouten banken, veel nors kijkende politieofficieren, nerveuze advocaten en een hoge 
kansel waarachter de rechter weldra plaats zou nemen. “All Rise!”, klonk het toen een zwarte 
vrouw met grijs-wit haar binnenschreed. Het was verboden voor je beurt te spreken en je 
mocht er geen petjes dragen. “Keep quiet!”, snerpte ze de aanwezigen toe. 
Zes uur lang moesten we wachten voordat Storm geboeid de gerechtszaal ingeleid werd. 
Storm is 23 jaar. Op zijn 14e levensjaar dealde hij drugs op 5th Avenue en speelde hij de 
pooier voor een vijftal vrouwen. Hij beroofde toeristen en moest zijn plek op deze vijfde 
avenue regelmatig bevechten met andere souteneurs. Zijn omzwervingen voerden hem door 
de gehele Verenigde Staten. Uiteindelijk werd hij onherstelbaar ziek in het hoofd en leefde 
drie jaar in de goten van Manhattan. Storm heeft een woest en robuust uiterlijk. Een groot 
hoofd op een imposant lichaam. Zijn ogen liggen diep in de kassen verborgen en dat wordt 
nog eens geaccentueerd door donkere, borstelige wenkbrauwen en een forse, brede neus. De 
spanning speelde hem parten, zijn neusvleugels bewogen onophoudelijk heen en weer. 
“Now, I am going to give you another change! But if you ‘F’ up, you will find your ass back in 
jail within one month! Either you can stay in jail or join Pathways to Housing and commit to 
their program! What do you choose?” De rechter viel in enige mate uit haar rol, maar de 
boodschap was meer dan duidelijk. “Stop using dope!!”. Zijn verwarring werd nog groter toen 
wij hem vertelden dat we hem naar zijn nieuwe woning zouden brengen. ‘Housing First!’, is 
het credo van mijn huidige werkgever. Het zou Storm’s eerste in zijn nog jonge leven 
worden. We togen naar ‘Bargain Hunters’; een soort IKEA, maar dan voor arme mensen. Hij 
was zeer uitgesproken over de kleuren van de aangeschafte gebruiksartikelen. Dat moest 
allemaal blauw zijn. Het douchegordijn moest er een met de beeltenis van dolfijnen zijn. In 
‘Key Food’, een supermarket, mocht Storm zijn wagentje tot aan de rand toe volladen. Hij 
wist zich er geen raad mee en kocht twintig pakjes Noodles, 10 pizza’s, 5 grote flessen Cola, 
veel chips en ijs, veel ijs. Bij het vijfde gangpad was de wagen al vol en we hadden nog vijf 
gangpaden voor de boeg. Storm genoot zichtbaar, zijn neusvleugels bewogen onophoudelijk 
heen en weer. Hij kon het maar moeilijk bevatten.  “Did I win the lottery!?” Hij zat met een 
glimlach van oor tot oor achter in the van. “You know, I am starting a new life today!”. 
 
(Rokus Loopik. Citaat ‘Storm’, column in het Straatjournaal van Haarlem.) 
 
 
Overtuigingen zijn er om beslecht te worden. Om vervolgens weer nieuwe overtuigingen op 
te bouwen en ook die uit het hoofd te bannen. Bij cliënten (lees; consumers) werkt dat 
mechanisme niet anders. Ik ben van mijn sociaal psychiatrische geloof gevallen. Ergens in 
het jaar 2002. Het was het jaar dat ik voor het eerst binnenliep bij Pathways to Housing in 
New York. Ik sprak er slechts een uurtje of wat met John Sullivan. Een ACT (Assertive 
Community Treatment) Team Leader. Ik was dermate onder de indruk van de missie en visie 
van deze instelling, dat het mij nooit meer los heeft gelaten. Ik ben er niet meer van genezen. 
De simpelste manier om dakloosheid op te lossen is het weggeven van woningen aan dakloze 
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mensen. It’s that simple. Ik heb alles over Housing First geconsumeerd, in de jaren na mijn 
eerste werkbezoek. Het was het beste dat mij is overkomen in 30 jaar psychiatrie bedrijven. 
 
� Housing is a basic right for all people. 
� People challenged by mental illness and sometimes also challenged by a history of 

substance abuse and/or violence should not be discriminated against for housing. 
� No one should have to prove that they are “housing ready” or “appropriate” for 

housing. 
� We believe in love, respect and creating possibilities. 

 
 
New York is het centrum van de wereld. Ze hebben daar verstand van integratie en hoe je het 
beste uit mensen naar boven kunt halen. Bovendien begrijpen ze daar tevens welk gedrag 
synoniem is aan het begrip ‘respect’. Ik moest en zou daarom een periode voor die instelling 
gaan werken. Om ze de kunst af te kijken. De directeur, Sam Tsemberis, hoefde er niet lang 
over na te denken. Het kostte mij een half jaar om een visum te verkrijgen. In 2004 heb ik 
mijn gezin drie maanden verlaten. Ik heb het niet drooggehouden toen de 747 van Singapore 
Airlines het luchtruim koos. Het heeft mijn wereld op zijn kop gezet en mijn visie op 
behandelen, wonen en begeleiden van mensen met chronisch psychiatrische problematiek 
voorgoed veranderd. In dit schrijven is het dan ook voor het laatst dat ik dergelijke vakidiote 
terminologie ga gebruiken. Daar gaat Housing First  niet over. Niet over al die idiote 
aannames en vooroordelen die nog steeds usance zijn. Mensen met psychische- en/of 
psychiatrische problematiek kunnen meer dan wij ‘gewone’ mensen denken. Nimmer heb ik 
begrepen waarom je, eenmaal behept met een psychiatrisch probleem, gestraft wordt met het 
verblijf in een inrichting, een beschermde woonvorm, een sociaal pension, een particulier 
pension, een Stoelenproject, een Penitentiaire Inrichting en zo kan ik nog wel even doorgaan. 
Ieder weldenkend mens kan op zijn vingers natellen dat zulks gelijk staat aan exclusie uit 
onze samenleving. 
 
Ik sprak een man in Philadelphia. Hij had een woning van Pathways to Housing gekregen. 
Hoewel hij zich zeer gelukkig toonde met zijn woning, nam de gewenning aan een bestaan 
waarin vertrouwen gewoongoed is, geruime tijd in beslag. Wanneer hij een kop thee wilde 
drinken, zijn woning wilde stofzuigen of zijn kleding wilde strijken, dan moest hij daarvoor 
de apparatuur uit de doos halen, uit het plastic, uit het piepschuim, om het vervolgens ter 
hand te nemen. Als de apparatuur afgekoeld was, dan stopte hij de apparatuur weer tussen 
het piepschuim, in het plastic, in de kartonnen doos en vervolgens tapete hij de doos weer 
dicht. Die doos verdween vervolgens in een kast. Pas na twee jaar waagde hij het om de 
apparatuur na gebruik niet meer in te pakken en de doos in de papierbak te gooien . Hij 
veronderstelde dat de mensen van Pathways to Housing het uiteindelijk toch goed met hem 
voorhadden en dat hij zijn woning echt mocht behouden. Twee jaar had hij in de wetenschap 
geleefd dat elke dag in de woning zijn laatste dag zou kunnen zijn. Dat is wat vele jaren van 
dakloosheid met je doet. De angst dat je op een zeker moment weer zal moeten verkassen. 
Dakloosheid is een trauma. Het Herstel daarvan kan een leven lang in beslag nemen. 
 
Recovery begint pas echt als mensen hun woning hebben betrokken. Dan hebben zij bijstand 
nodig op elk mogelijk levensgebied, om te zorgen dat ze de woning ook kunnen behouden. 
Bijstand die maakt dat mensen, onherkenbaar van andere burgers in de stad, een leven 
kunnen opbouwen waarin liefde, respect en nieuwe mogelijkheden gewoon zijn. Het verschil 
m.b.t. Housing First zit hem erin dat alle diensten direct en vrijwillig worden aangeboden en 
dat op een liefde- en compassievolle wijze. Niets hoeft en alles mag. Geen stepped care model 
waarbij je in ruil voor een dienst jarenlang een trainingsprogramma moet ondergaan om te 
bewijzen dat je Housing Ready bent. Bovendien worden mensen niet meer losgelaten. Als je 
jouw krediet in een buurt verspeelt, dan wordt je simpelweg in een andere buurt opnieuw 
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gehuisvest. Onderweg naar de nieuwe woning wordt er gesproken over waarom het in de 
eerste woning niet gelukt is en wat je daarvan kunt leren. 
 
Wanneer je via Pathways to Housing een nieuwe woning krijgt, dan heb je de beschikking 
over een nieuwe familie. Dat is wat medewerkers en consumers er uitdragen. En familie laat 
je niet in de steek, vanuit welk perspectief je deze waarde dan ook bekijkt. 
Niemand is op de wereld gekomen om alleen te zijn en niemand is op de wereld gekomen 
met de opzet om een ander het leven zuur te maken. Dat is de ‘nieuwe’ overtuiging die zich 
in het hoofd van de voormalige dakloze mens zal moeten nestelen of weer tot leven geroepen 
moet worden. Daarvoor moet je alle eubiotiek, compassie en liefde voor mensen betrachten 
die mogelijk is. ‘Rehabilitatie’ is de nieuwe bewoner op de eerste avond in zijn woning om 22 
uur bellen met de vraag of alles naar wens is en of je nog iets voor hem/haar kunt betekenen. 
Je maakt een vriend(in) voor het leven. Zo simpel kan Recovery zijn. Zorg dat er een 
aangesloten telefoon in de nieuwe woning aanwezig is. Dakloze mensen zijn jarenlang 
niemand geweest. De confrontatie met een verleden vol misère en de toekomst die uiterst 
ongewis is, maakt dat mensen in een vacuüm leven. 
 
Wanneer je mensen die in een stabiel vaarwater terecht gekomen zijn een interview afneemt, 
zal een veelvoud in die groep benoemen dat er één probleem is dat hulpverleners niet 
kunnen oplossen. Eenzaamheid. Dakloze mensen hebben, net als ieder ander mens, 
overtuigingen. Overtuigingen die veronderstellen dat andere mensen niet te vertrouwen zijn, 
dat je op je hoede moet zijn. Op je hoede voor een boze buitenwereld waarin mensen er op 
uit zijn om jou onderuit te halen. In de wereld waarin dakloze mensen noodgedwongen 
(Swiebertje bestaat niet meer!) moeten leven is dat een adequate attitude. Anders overleef je 
simpelweg niet. Maar hoe beslecht je als rechtgeaard hulpverlener zo’n overtuiging? Een 
overtuiging waar dakloze mensen jarenlang aan gesleuteld hebben, omwille het feit dat ze 
moesten overleven, dat ze niets en niemand meer waren en het ook nooit meer zouden 
worden. 
Je geeft ze een woning. It’s as simple as that. Daarmee rammel je het bestel van vastgeroeste 
overtuigingen doeltreffend door elkaar. Overlaad die mensen vervolgens met (naasten)liefde, 
een baan, een beetje geld, de mogelijkheid van een zinvol bestaan. Kortom, een leven dat lijkt 
op dat van u en mij. 
 
Nog even over overtuigingen. Mensen zijn behoudend. Liever vasthouden aan wat je hebt, 
dan je over te geven aan een avontuur waarvan de uitkomst uiterst ongewis is. Mensen 
veranderen eigenlijk alleen als je ze uit hun natuurlijke woon- en werkomgeving haalt en ze 
ervaringen laat ondergaan die hun systeem van overtuigingen flink door elkaar rammelt. 
Daarmee breek je overtuigingen af, om weer nieuwe op te kunnen bouwen. 
 
Ook hulpverleners hebben overigens recht op Herstel. Herstel na een jarenlang verplicht 
verblijf in een figuurlijk of letterlijk gesloten setting. Hoe rammelt u dan het bestel van UW 
overtuigingen door elkaar? 
 
9 Ga 1 keer per jaar, alléén, op reis. Stap uit uw comfort zone. Doe, via internet, gedegen 

onderzoek naar projecten die iets nieuws toevoegen aan wat u al weet. Regel een 
werkbezoek. 

9 Geef gratis workshops weg. Transformeer uw individuele kennis naar teamkennis. Ga 
in Dialoog. 

9 Verander regelmatig van baan. (The seven year itch) Of,… 
9 Doe aan ‘Job Swinging’ (lees en zie; ‘Puberruil’). Ga een paar maanden in een ander 

team werken. 
9 Vergeet alles wat je geleerd hebt of parkeer het ergens in jouw hoofd. 
9 En laat je hart spreken. 
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9 Wat als het jouw vader, moeder, broer of zus betreft………? 
9 Housing First. 
9 Love First. 
9 Wordt zelfstandig. Start een onderneming en bevrijdt u van het juk dat ‘loondienst’ 

heet. Dan weet u ook hoe het voelt om dakloos te zijn en de dag tot een goed einde te 
moeten brengen. 

 
 
Dakloosheid is zo oud als de wereld. Dat gaan we waarschijnlijk nooit oplossen. Evenwel, een 
poging wagen kan natuurlijk geen kwaad. Eén ding is zeker, we gaan het probleem nooit 
oplossen als wij mensen lapmiddelen blijven voorhouden. Een flinke warme worst hebben we 
nodig. In de vorm van een eigen woning and unconditional love. 
 
Nog even over Housing First. Er zijn ‘believers’ and ‘non-believers’. Er zit niet veel tussenin.  
Non-believers zijn de mensen die zelfs bij een vlammende presentatie/voordracht/getuigenis 
roepen dat ‘ze dat al doen’. 
Ik zie met regelmaat mensen en collega’s meewarig het hoofd afwenden. Toehoorders putten 
zich uit in repliek die zich kenmerkt door een hoog ja-maar-gehalte’. “Die mensen met 
schizofrenie zijn toch ziek! Ze hebben toch medicijnen nodig om te kunnen functioneren. 
En, zou u naast een verslaafde patiënt kunnen en willen wonen?!” Dat cliënten en familie bij 
voortduring roepen dat zij gebukt gaan onder deze handicap en daarvoor gestraft worden 
door plaatsing in instellingen met een hoog ‘als het maar rustig is’ gehalte, wordt buiten 
beschouwing gelaten. Kortom, door ons gecreëerde systemen waar via een indicatie wel een 
ingang te vinden is, daar moet je met een zaklamp op zoek naar de uitgang. Van bestraffing 
is nog nooit een mens beter geworden. Niemand laat zich door een ander iets door de strot 
duwen wat hij/zij niet wil. Nederland is helaas nog steeds synoniem aan bemoeizucht en 
ongebreideld paternalisme. Dakloze mensen wordt geen keuzemogelijkheid geboden, want 
anders zouden ze simpelweg voor een woning kiezen. 
 
“Wij weten wel wat goed voor u is!”, en we laten er een batterij hulpverleners op los die elk 
middel schuwen om tegemoet te komen aan wat mensen eigenlijk willen. 
Wanneer je twintig mensen met schizofrenie, die in een stabiel evenwicht verkeren, vraagt 
wat hun voornaamste probleem is, dan komt daar ‘eenzaamheid’ als voornaamste klacht 
uitrollen. “Dat is een probleem dat je nooit kunt oplossen. Het zit in mijn hoofd”. 
Ik zeg dat problemen niet bestaan, ze worden door mensen gemaakt en zijn dus per definitie 
op te lossen. Laten we mensen een identiteit, liefde, echte verantwoordelijkheid en een plek 
in de samenleving geven. Dat betekent letterlijk een plek in jouw kantoor, in jouw 
verpleegpost, in jouw Raad van Bestuur, in jouw team, in jouw buurt. 
 
Housing First is een containerbegrip voor onvoorwaardelijke liefde voor je vak, voor mensen 
in het algemeen en mensen met ‘special needs’ in het bijzonder. Het woord liefde kent in de 
Amerikaanse cultuur een volledig andere betekenis. In onze ’doe maar gewoon, dan doe je al 
gek genoeg’ cultuur staat het gebruik van het woord liefde in relatie tot je werk gelijk aan 
‘vervloeien met’. Een negatieve connotatie. 
 
� Jay Neugeboren (Transforming Madness, 1999) stelde dat Pathways to Housing een 

belangrijk element in het programma heeft, vergelijkbaar met een soort van 
onvoorwaardelijke liefde. “No matter what their clients do, it seems Pathways never 
gives up on them.” 

� I”ll buy that, zei Sam Tsemberis, CEO van Pathways. “It’s a love thing. Call it what 
you will, but I think that love is at the heart of it. Otherwise, why are we here? I am 
not embarresed to talk about love. Love is a component. It does not conquer all, but if 
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you listen, people will tell you what they need and what they need especially if nobody 
has ever cared for them or about them-is love.” 

 
Niet geheel onbelangrijk is het feit dat Pathways to Housing gedegen onderzocht heeft of hun 
‘Love Potion’ effect sorteert. Daar zijn Amerikanen goed in. Sinds de start van deze 
onderneming kent Housing First een slagingspecentage van 85%. Het is dan ook daarom dat 
Housing First uit het land van de onbegrensde mogelijkheden komt, zoals zoveel Evidence 
Based Practices. In al die staten zijn al meer dan 40 steden die Housing First bedrijven. In 
Nederland zijn ze op twee vingers tellen. In ieder geval is in ons koude kikkerland nog niet 
afgeweken van het Stepped Care Model. Een huis, OK. Maar dan wel in ruil voor gewenst 
gedrag, motivatie en inzicht. En daarom zullen daklozen zich nog steeds indicatiegesprekken 
moeten laten welgevallen en dus drempels moeten nemen. En dat is alles wat Housing First 
niet is. Housing First is doing More with Less. Het verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis 
kost in New York $1185 per nacht. Het verblijf in een gevangeniscel kost $164 per nacht. Een 
Shelter kost $73 per nacht. Als je in een New Yorkse situatie en het geval van 1 dakloze 
medemens een jaar lang niets doet, dan kost die persoon de samenleving tussen de $50.000 
en $100.000 per jaar. Wonen in een huis, met alle services die nodig zijn om die woning te 
behouden en een positie op de Geluksmarkt, kost slechts $57 Pathways dollars per dag. 
 
Een consumer van Discus, Housing First Amsterdam, vervoegde zich luttele weken na 
plaatsing bij de begeleidingsstaf. Hij verzocht om de aanschaf van een driedelig, grijs 
kostuum. Discus had hem geplaatst in een woning in Amsterdam-Zuid, een gegoede buurt. 
“Elke dag als ik boodschappen doe in de Albert Heijn, dan wordt ik met de nek aangekeken. 
Ik loop nog steeds in shabby kleding. Mensen zien dat ik anders ben. Ik wil niet meer 
opvallen.” Dat is wat Housing First met je doet. It makes people want to blend with their 
environment. Uit vrije wil. 
 
Op het moment dat ik dit schrijf, toeval bestaat niet, verblijf ik in Harlem, New York. De 
bakermat van Housing First. Ik ben hier met 15 consumers uit Nederland. Ik haal mensen uit 
hun natuurlijke woon- en werkomgeving (Learning Expedition) en probeer ze op een andere 
manier naar hun werk en leven te laten kijken. Als ik geluk heb, dan ondergaan ze in 8 dagen 
een nieuwe ‘mindset’. De knop moet om. Dat is mijn inzet. Deze consumers en de bewoners 
van de stad hebben mij ook tijdens deze 10e studiereis weer gesterkt in de vaststelling dat 
New Yorkers weten hoe zij het een ander naar de zin kunnen maken. Deze stad heeft meer 
verstand van integratie van mensen met speciale noden, dan ik ooit elders heb ervaren. De 
mensen in mijn groep raken er niet over uitgesproken. En zij kunnen het weten, want ze zijn 
jarenlang klein gehouden, afgeknepen en gestigmatiseerd. Wij kwamen Sam Tsemberis op 
de stoep in Harlem tegen. Hij verwelkomde ons als ‘long lost friends’. De deelnemers 
voelden het verblijf in deze Metropool als een duik in een warm zwembad. Een plek waar ze 
voor het eerst in lange tijd het gevoel hadden dat ze mens en gelijkwaardig zijn. 
 
Mensen keren zich af van de samenleving omwille van adequate redenen. Als hulpverlener 
moet je de wil en het verlangen koesteren om vertrouwen te winnen en het verschil te maken. 
Om mensen het gevoel te geven dat zij hier zijn met een speciale reden. Omdat hun bestaan 
betekenis voor ons heeft. Als je een nachtmerrie hebt, betekent dat niet dat je gestopt bent 
met dromen. 
 
 
Rokus Loopik, New York, NY, mei 2011. 
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Bijlagen Dag 2 
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Huis maakt van dakloze nog geen carrièretijger 
 

 

Rokus Loopik




RINO Groep | Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen 
Trainingsmap, Housing First en Krachtgericht Werken 

51 

 
Pathways: Eerst wonen dan behandelen 
Yvonne van de Padt 
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Schema van gedragsverandering, Prochaska en Di Clemente 
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Persoonlijk Plan 
 
 
Naam:   
Datum:   
 
Wat ik wil bereiken in mijn leven:  

Concrete stappen 
of activiteiten om 
dit te bereiken 

Wat ik 
zelf doe 

Wat 
anderen 
doen 

Wanneer ik 
dit doel 
bereikt wil 
hebben 

Datum 
waarop ik 
dit doel 
echt bereikt 
heb 

Aantekeningen 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      
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Persoonlijk Ondersteuningsplan  
 
 
Cliënt:      
Begeleider:     
Datum:     
 
Waar heeft de cliënt op dit moment behoefte aan in zijn/haar leven? 

Wat ik doe om de cliënt 
hierbij te ondersteunen 

Wat collega’s doen om de 
cliënt hierbij te 
ondersteunen 

Aantekeningen 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 
 
Toelichting 
 
Indien de cliënt zelf een persoonlijk plan heeft ontwikkeld, is hierin de professionele 
ondersteuning opgenomen, en is geen apart ondersteuningsplan nodig. 
Het persoonlijk ondersteuningsplan wordt gebruikt indien de cliënt (nog) niet in staat is om 
een persoonlijk plan te ontwikkelen, of daar geen behoefte aan heeft. Dit kan bijvoorbeeld 
doordat iemand zich in de stabilisatiefase of heroriëntatiefase van het herstelproces bevindt. 
Als basis voor het ondersteuningsplan wordt ook het persoonlijk profiel gebruikt. Hierbij 
wordt de informatie op basis van ontmoetingen met de cliënt en/of informatie van zijn 
netwerk verzameld. De ondersteuning sluit aan bij de wensen, mogelijkheden en 
beperkingen van de cliënt.
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Housing First – Grondbeginselen en Inplementatie 
Wouter Stoel 
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