Wat is het
Living Lab
Eerst een Thuis?
Eerst een Thuis is een grootschalig
project van de regio Utrecht. Binnen
dit project werken gemeenten,
zorgpartijen en woningcorporaties
samen aan het realiseren van meer
dan 200 woningen met begeleiding
voor dak- en thuisloze personen. Deze
personen krijgen eerst een thuis om
van daaruit te werken aan hun herstel.
Binnen het Living Lab onderzoeken
we het effect van Eerst een Thuis én
wat we daarvan kunnen leren voor de
aanpak van dakloosheid. In deze flyer
tref je meer informatie aan over welke
vragen we in het Living Lab willen
beantwoorden.

In hoeverre kan het direct zelfstandig
wonen (Eerst een Thuis) het huidige
opvangmodel vervangen?
onderzoeksvraag

aanpak

In hoeverre leidt Eerst een Thuis tot een
duurzamer herstel bij bewoners dan de
huidige aanpak?

De Universiteit van Amsterdam (UvA) onderzoekt door interviews met
bewoners in welke mate er sprake is van herstel. Dit doen zij door hen
te bevragen over onder andere het wonen, de daginvulling en hun
financiën. Zij vergelijken de uitkomsten met het onderzoek
‘Voorkomen herhaalde dakloosheid’. Dit is een langer lopend
onderzoek onder dakloze personen dat de UvA in Utrecht uitvoert.

onderzoeksvraag

aanpak

Wat zijn kosten en baten van Eerst een Thuis
versus de huidige aanpak en wat kunnen we
daarvan leren?

We vergelijken de kosten en baten van zowel de route van Eerst een
Thuis als de reguliere route (via opvang en beschermd/begeleid
wonen naar zelfstandig wonen). Zo krijgen we inzicht in de effecten
van Eerst een Thuis. We doen dit met een aantal persona’s die we
opstellen met input van onderzoekers, begeleiders en ervaringsdeskundigen. Een persona is een fictief persoon die een deel van de
doelgroep representeert. Voor elk van de persona’s doorlopen we
beide routes.

Hoe kunnen we Eerst een Thuis in onze
regio zo goed mogelijk toepassen?
onderzoeksvragen

aanpak

Wat zijn kritische succes- en faalfactoren met
betrekking tot het wonen en de huisvesting
in relatie tot een duurzaam herstel van bewoners?

In groepsgesprekken onderzoekt de Hogeschool Utrecht
(HU) wat helpend of juist belemmerend werkt op het gebied
van de begeleiding, het wonen en het landen in de wijk.
Per woonlocatie vinden er groepsgesprekken plaats met
bewoners, begeleiders en samenwerkingspartners.
De gesprekken vinden steeds ná het onderzoek van de UvA
plaats zodat de HU gebruik kan maken van actuele inzichten
vanuit de interviews.

Wat zijn kritische succes- en faalfactoren in de
begeleiding van de bewoners in relatie tot hun
herstel?
Wat zijn kritische succes- en faalfactoren voor het
duurzaam landen in de wijk van bewoners?

Parallel voeren de zorgaanbieders met elkaar het gesprek over
organisatorische en financiële randvoorwaarden.Welke keuzes
maken zij en welke dilemma’s zijn er in het ondersteunen van
hun medewerkers om te kunnen doen wat nodig is. En wat
kunnen we daarin van elkaar leren? Daarin komen onder meer
thema’s aan de orde als: flexibele financiering, aansturing,
communicatie en cultuur.
Met de opbrengst van de groepsgesprekken en de
themasessies bepalen we de succes- en faalfactoren én komen
we tot verbeterpunten die de partijen nog tijdens de looptijd
van het project kunnen gebruiken in hun uitvoeringspraktijk.

Meer
weten?
Neem contact op met de projectleiders
of volg onze Linkedin-Pagina:
www.linkedin.com/company/eerst-een-thuis
Nadine Langerak
nadine.langerak@utrecht.nl
06-42525291
Koen van Bremen
koen.van.bremen@utrecht.nl
06-34177688

