
Selectie en toegang van bewoners
Selectieproces 
Het proces van selectie van deelnemers 
verloopt als volgt: 

• Wanneer er zicht is op oplevering en  
sleuteloverdracht van woningen, volgen één 
of meerdere gezamenlijke overleggen over 
het profiel  en de selectie van de beoogde 
toekomstige bewoners. 

• Hierbij zijn in ieder geval aanwezig:  
Stadsteam BackUP, de opvangorganisaties, 
(wanneer relevant) het sociaal team van de  
desbetreffende gemeente, de  
beoogde begeleidende zorgaanbieder(s)  
en, desgewenst in geval van bijvoorbeeld  
gemengd wonen, de verhurende partij   
(veelal de woningcorporatie); 

• In een gezamenlijk overleg bepalen de  
betrokken partijen het profiel van de  
beoogde bewoners, delen zij welke  
personen zijn geselecteerd en waarom en  
maken zij desgewenst keuzes; 

• Indien het wooninitiatief voldoende  
wooneenheden omvat en/of er onvoldoende 
cliënten kunnen worden geselecteerd, wordt 
door de projectleiders een brede uitvraag 
gedaan bij alle zorgaanbieders MO/BW in de 
U16 of zij cliënten kennen die passen binnen 
het profiel van de doelgroep.

Intake en indicatie 
Na de selectie vindt er een intake van de 
beoogde bewoners plaats door de 
begeleidende zorgaanbieder. Vervolgens wordt 
er voor de geselecteerde deelnemers een 
indicatie bij de Regionale Toegang aangevraagd.

Over Eerst een Thuis 
We zoeken voor meer dan 200 dak- en  
thuisloze personen in de regio Utrecht een huis.  
Wij geloven dat mensen met een eigen huis  
sneller herstellen. Als je dakloos bent, leef je  
vaak langere tijd op straat, bij vrienden of in de 
opvang. Dan is het moeilijk te werken aan je  
herstel. Daarom doen we het project ‘Eerst een 
Thuis’. 

Wat is het Living Lab
Tijdens het project onderzoeken we wat goed 
werkt voor een vlot herstel. Welk type woningen 
zijn geschikt? Hoe kunnen we bewoners het beste 
begeleiden? Hoe zorgen we ervoor dat mensen 
zich zo snel mogelijk op hun plek voelen in de 
buurt? Deze vragen willen we beantwoorden met 
hulp van onder meer de Universiteit van 
Amsterdam en de Hogeschool Utrecht.

Wie is de beoogde doelgroep
Eerst een Thuis is bedoeld voor dak- en thuisloze 
mensen waarvan we verwachten dat zij na 
ongeveer twee jaar intensieve begeleiding 
zelfstandig en stabiel kunnen wonen. Het betreft 
vooral mensen die nog geen traject doorlopen 
hebben, maar die daar nog op wachten. Veel van 
deze mensen zijn in beeld bij het Stadsteam  
BackUP. Maar dat hoeft niet.

Selectie bewoners 
Als iemand dak- of thuisloos is en nog geen  
begeleiding of behandeling ontvangt, kun je  
hem/haar aanmelden bij Stadsteam BackUP.  
Dat is de reguliere route voor mensen die  
dakloos zijn in onze regio. Je kunt mensen niet 
specifiek aanmelden voor Eerst een Thuis  
woningen en we hanteren voor Eerst een Thuis 
géén wachtlijst. Het Stadsteam BackUP selecteert 
vanuit de mensen die bij hen in begeleiding zijn 
de beoogde bewoners voor Eerst een Thuis-
woningen. Contactpersoon bij Stadsteam  
BackUP is Selfinus Tahaparij  
(stahaparij@stadsteambackup.nl).
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