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Tussentijdse resultaten
Living Lab #1: HUISVESTING

Verliefd op je
nieuwe huis!

Graag delen we de tussentijdse
onderzoeksresultaten van het Living Lab.
Dit doen we in 3 delen. Dit is deel 1:
HUISVESTING. Hoe draagt de huisvesting
voor de bewoners bij aan het thuis voelen
in de wijk en aan een duurzaam herstel?
Wat weten we inmiddels op basis van de
onderzoeken?

Net voor de kerst kregen 15 bewoners,
waarvan er 8 dak- of thuisloos waren, de
sleutel van hun nieuwe woning aan de
Jan Steenstraat in Woerden. Wij spraken
begeleiders, bewoners, wethouder en
projectleider over dit project. Check de
inspirerende video hier!

Deel 1 van de tussentijdse resultaten
geeft tips voor het succesvol huisvesten
van dak- en thuisloze personen in
gemengd wonen projecten. Denk aan:
• een makkelijk te vinden en aanwezige
sociaal beheerder
• tijd voor de juiste match van bewoner
en type woning
• duidelijke rollen en taken: waar en bij
wie kan ik terecht?

WijCk Wonen Jan Steenstraat is het eerste 
gemengd wonen project in deze gemeente
en onderdeel van Eerst een Thuis. WijCk
Wonen is een samenwerking van Kwintes,
GroenWest en de gemeente Woerden.

De resultaten komen voort uit interviews en
sessies met bewoners, begeleiders en
samenwerkende organisaties door de
Universiteit van Amsterdam en de
Hogeschool Utrecht. Nieuwsgierig?
Bekijk dan hier de flyer.

Sleutels nieuwe bewoners Jan Steenstraat.

Hoe herken je een dakloze
jongere? Het antwoord: niet!
Zoek via Google op ‘daklozen’ en de kans
is groot dat je een foto ziet van iemand in
verwaarloosde kleding, slapend op een
vies bankje in een park. Daar wil
Het Beelddepot (onderdeel van het
Bouwdepot) wat aan doen.
Het afgelopen jaar onderzocht een groep
journalisten, ontwerpers, fotografen en
ervaringsdeskundigen hoe dak- en thuisloosheid in de media wordt weergegeven.
Dakloze jongeren blijken veel last te hebben
van stigmatiserende beeldvorming. Het houdt
vooroordelen in stand. Zo kan het lijken alsof
mensen zonder (t)huis bijna altijd een alcoholof drugsprobleem hebben. Het beeld van een
slapend verwaarloosd persoon op een bankje
helpt niet mee aan hun herstel. We hebben
nieuwe beelden en taal nodig voor meer
begrip, vertrouwen en beter beleid.
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We ontvangen ook graag inspirerende
verhalen, tussentijdse resultaten of mooie
beelden, dus mail ons met ideeën hierover!

De meest gebruikte ‘daklozenfoto’ van Nederland...

Opnieuw geschoten.

Heb je vragen over het project of ideeën voor
een project neem gerust contact op met een
van de projectleiders:

Koen van Bremen
06-34177688
koen.van.bremen@utrecht.nl

Nadine Langerak
06-42525291
nadine.langerak@utrecht.nl

Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief?
Stuur een mailtje naar
Nadine of Koen.

