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Inleiding 
Huisvesting is een complex proces dat vraagt om kwalitatieve interventies en de activering van 
specifieke vaardigheden en competenties van lokale gemeenschapsactoren. HERO is een nieuw 
Erasmus + -project dat streeft naar de ontwikkeling van: 
• Bijgewerkte, correcte, interdisciplinaire informatie geschikt voor alle gesprekspartners, die 
circuleert onder alle actoren die bij de verschillende stadia van huisvesting betrokken zijn. 
• Een flexibel onderwijsmodel voor wonen, gericht op lokale gemeenschappen, ontwikkeld vanuit de 
ervaring van diegenen die direct of indirect betrokken zijn bij huisvesting.   
 
De internationale gemeenschap heeft al verschillende ervaringen met de-institutionalisering, 
therapeutische gemeenschappen en het zelfstandig wonen met ondersteuning.  Huisvesting voor 
mensen met een psychische kwetsbaarheid zet in op  een geavanceerde strategie i.f.v. een proces 
naar sociale integratie met wijdverspreide ervaringen in verschillende Europese landen. Het is 
verbonden met de internationaal bekende en verspreide benadering van "herstel".  
 
Het recht op huisvesting, in de context van mentale gezondheid, biedt een alternatief voor niet-
gepaste institutionalisering. De buitensporige institutionalisering van mensen met geestelijke 
gezondheidsproblemen legt een druk op de overheidsfinanciën en het beïnvloedt de kwaliteit van 
zorgdiensten.  HERO-doelgroepen zijn lokale community actoren die bezig zijn met huisvesting en  
die geïnteresseerd zijn om op een informele manier te leren: maatschappelijke organisaties, 
vrijwilligers, professionals, gebruikers en gezinnen,… 
 
 In het bijzonder zijn de doelgroepen van HERO: 
• Geestelijke gezondheidsdiensten en professionals 
• Andere openbare instellingen (scholen, arbeidsbureaus, 
bedrijven, ect.) 
• Gemeenschappen (vrijwilligers, buren, omwonenden, winkeliers, enz.) 
• Mensen met psychische problemen en hun gezinnen 
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2. Partners 
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3. Methodologie 
 

Op basis van de resultaten van de literatuurstudie en focusgroepen heeft Merseyside Expanding 

Horizons 4 verschillende vragenlijsten ontwikkelt om de onderwijsbehoeften van de 4 doelgroepen 

te identificeren. De organisatie ontwierp de “Educational Need Survey” en de vragenlijsten die 

verwijzen naar de kwaliteitsindicatoren die naar boven kwamen tijdens de eerste fase van het 

project. Na de feedback vanuit de verschillende HERO partners was het mogelijk voor MEH om de 

vragenlijsten online bij te werken en voor de verschillende partners om deze te vertalen naar de 

lokale taal.. Elke partner kreeg 60 vragenlijsten om zo objectieve gegevens te verzamelen. Meh 

bundelde deze gegevens in een gecodeerd bestand. Dit document was de basis voor 

gegevensanalyse met frequentie- en percentagestatistieken. Hieronder vindt u de verschillende 

resultaten van deze vragenlijsten terug. 

Voordelen en uitdagingen 

De vragenlijsten werden opgebouwd met meerkeuzevragen.  De belangrijkste voordelen van 

gesloten vragen bij het evalueren en verzamelen van gegevens, over behoeften en lokale contexten, 

zijn: eenvoudige en snelle antwoorden, de mogelijke antwoorden kunnen voor de respondent de 

vraag verduidelijken, verbeterde samenhang van reacties, eenvoudig te vergelijken met andere 

respondenten of vragenlijsten, gemakkelijker, sneller en goedkoper om te analyseren.  Aan de 

andere kant, de nadelen van meerkeuzevragen in dit geval zijn: mogelijke antwoorden kunnen 

suggestief zijn; respondenten vinden zich in geen enkel antwoord echt terug; teveel 

keuzemogelijkheden kan verwarrend zijn; respondenten zonder mening kunnen hoe dan ook 

antwoorden; geeft geen informatie over of de respondent de vraag die werd gesteld wel of niet heeft 

begrepen.  
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4. Analyse van de noden 

4.1 Gespecialiseerde diensten 
 

1. Inzicht krijgen in het evaluatieproces dat geïmplementeerd werd op vlak van huisvesting voor 

mensen met een psychische kwetsbaarheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze eerste vraag toont ons dat de deelnemers graag meer willen weten over “de betrokkenheid van 

de gebruiker in het planningsproces, met inbegrip van de keuze van accommodatie”.  Het is vooral 

waar in België en Griekenland omdat meer dan 30% van de antwoorden hierop gefocust is. 

We kunnen er ook op wijzen dat er in het algemeen een interesse is om te weten of ‘woningen 

worden beoordeeld vertrekkende van de eigenheid, behoeften en verwachtingen van individuele 

personen”. 

In Italië is er ook belangstelling om te weten of “niet-professionele ondersteuning de voorkeur krijgt. 

Met betrekking tot de tweede vraag, de twee aspecten die gemarkeerd worden in ieder land zijn de 

betrokkenheid van gebruikers in het planningsproces en of niet-professionele ondersteuning de 

voorkeur krijgt: Dit lijken de meest fundamentele onderwerpen. 

Inzicht krijgen in het evaluatieproces dat geïmplementeerd werd op vlak van huisvesting voor 

mensen met een psychische kwetsbaarheid 

 

 Of de gemeenschapsinstellingen openingsuren 
hebben vastgelegd 

 Regelmatige beoordeling van gebouwen 

 Communicatie tussen verschillende diensten 
(dagcentra, wonen,…) 

 Of de afspraken voldoende flexibel zijn om zich 
aan te passen aan verschillende contexten 

 Of woningen worden beoordeeld vertrekkende 
van  de eigenheid, behoeften en verwachtingen 
van individuele personen 

 De betrokkenheid van de gebruiker in het 
planningsproces, met inbegrip van de keuze 
van accommodatie 

 Of de voorkeur gaat naar niet-professionele 
zorg 

 Of jonge mensen de voorkeur krijgen in 
woonprojecten 
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2. Inzicht in het belang van lokale hulpbronnen in het proces van huisvesting voor mensen met 

een kwetsbaarheid 

 Inzetten op de inclusie van gebruikers 

 Het faciliteren van het verwerven van 
accommodatie en het creëren van 
werkmogelijkheden voor mensen met een 
kwetsbaarheid 

 Inspanningen om stigma te verminderen 

 Omgevingsmaatregelen nadat de gebruiker 
ergens woont 

 Of een omgeving met veel commerciële 
gebouwen versterkend is voor de autonomie 
van de gebruiker 

  

37 % van de deelnemers zijn geïnteresseerd in “het faciliteren van het verwerven van accommodatie 

en het creëren van werkmogelijkheden voor mensen met een kwetsbaarheid.  Dit is gelijklopend in 

alle landen.  We wijzen er op dat men in Italië erg geïnteresseerd is in “of een omgeving met veel 

commerciële gebouwen versterkend is voor de autonomie van de gebruiker”. 

 

 Of de gemeenschapsinstellingen openingsuren 
hebben vastgelegd 

 Regelmatige beoordeling van gebouwen 

 Communicatie tussen verschillende diensten 
(dagcentra, wonen,…) 

 Of de afspraken voldoende flexibel zijn om zich 
aan te passen aan verschillende contexten 

 Of woningen worden beoordeeld vertrekkende 
van  de eigenheid, behoeften en verwachtingen 
van individuele personen 

 De betrokkenheid van de gebruiker in het 
planningsproces, met inbegrip van de keuze 
van accommodatie 

 Of de voorkeur gaat naar niet-professionele 
zorg 

 Of jonge mensen de voorkeur krijgen in 
woonprojecten 



7 
 

3. Inzicht in het belang van de casemanager in het proces van huisvesting voor mensen met een 

psychische kwetsbaarheid 

 Of de relatie met de administratie regelmatig 
en rechttoe rechtaan is 

 Ondersteuningscontracten voor de gebruiker 

 Het faciliteren van het professioneel en 
vrijwillig netwerk 

 Of de casemanager informatie kan delen met 
de coördinator van het project in verschillende 
stadia 

 

 Of de relatie met de administratie regelmatig 
en rechttoe rechtaan is 

 Ondersteuningscontracten voor de gebruiker 

 Het faciliteren van het professioneel en 
vrijwillig netwerk 

 Of de casemanager informatie kan delen met 
de coördinator van het project in verschillende 
stadia 

 

 

Er is een sterke wil om “ het faciliteren van het professioneel en het vrijwillig netwerk” te begrijpen.  

Inderdaad, ongeveer 40 % van de deelnemers voelt zich hierover bezorgd.  Als we dit gedetailleerd 

bekijken, merken we dat we het grootste percentage, met name 80 %, zien in België. 
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4. Inzicht in de representaties / percepties, motivatie en voldoening van mensen met een 

psychische kwetsbaarheid 

 

 Of de diensten met elkaar verbonden zijn 

 Assistentie programma’s ( met inbegrip van 
senioren) 

 De adequaatheid van faciliteiten 

 Of de voorgenomen resultaten zijn gehaald 

 Rekening houden met iemands motivatie 

 

 

30% van de deelnemers zou graag meer willen weten over diensten die met elkaar verbonden zijn 

om zo een beter beeld te hebben van de voorstelling, perceptie, motivatie en voldoening van 

mensen met een psychische kwetsbaarheid. De resultaten zijn in de verschillende landen erg 

gelijkaardig in verhouding tot iemands motivatie. Hoewel dit in België een helemaal tegengestelde 

trend is omdat zij heel erg focussen op de adequaatheid van faciliteiten.  

 

  

 Of de diensten met elkaar verbonden zijn 

 Assistentie programma’s ( met inbegrip van senioren) 

 De adequaatheid van faciliteiten 

 Of de voorgenomen resultaten zijn gehaald 

 Rekening houden met iemands motivatie 
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5. Inzicht in het belang van flexibiliteit en klinisch beheer in het huisvestingsproces van mensen 

met een psychische kwetsbaarheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met betrekking tot het belang van de flexibiliteit en het klinisch beheer in het huisvestingsproces 

voor mensen met een psychische kwetsbaarheid is er een algemene trend richting de aanwezigheid 

van een netwerk tussen verschillende diensten voor geestelijke gezondheid. Het is noodzakelijk om 

te wijzen op de interesse in Engeland rond een aangepast programma voor mensen met een 

beperking, wanneer ze de dienst verlaten en of een interventie rekening houdt met de noden. 

Inderdaad, 65% van de Engelse deelnemers zou graag meer willen weten over dit thema. 

  

 Of publieke administratie een handleiding heeft 
gemaakt rond huisvesting (inclusief regels rond 
woonondersteuning) 

 De aanwezigheid van een netwerk tussen 
verschillende diensten geestelijke 
gezondheidszorg 

 Of een programma aangepast is wanneer ze de 
dienst verlaten en of een interventie tegemoet 
komt aan de noden 

 Flexibiliteit van de structuren 

 Of publieke administratie een handleiding heeft 
gemaakt rond huisvesting (inclusief regels rond 
woonondersteuning) 

 De aanwezigheid van een netwerk tussen 
verschillende diensten geestelijke 
gezondheidszorg 

 Of een programma aangepast is wanneer ze de 
dienst verlaten en of een interventie tegemoet 
komt aan de noden 

 Flexibiliteit van de structuren 
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6. Inzicht in het belang van verantwoordelijkheden en keuzes in het huisvestingsproces van 

mensen met een psychische kwetsbaarheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39% van de deelnemers zou graag meer weten over “of beslissingen gedeeld worden of dat 

gebruikers de volledige verantwoordelijkheid  hebben”.  Als we dit in detail bekijken, zien we dat dit 

percentage komt door Italië waar 80 % van de Italianen hier graag meer over wil weten.  Het is 

interessant om te benoemen dat Engeland en België graag meer willen weten over “ de 

standaardprocedure voor toelating tot een huisvestingsprogramma” met een gemiddeld percentage 

van 50 %, wat betekent dat dit een gevoelig punt is voor het werk van organisaties en publieke 

diensten. 

  

 Of beslissingen gedeeld worden of gebruikers de 
volledige verantwoordelijkheid hebben 

 De standaardprocedure voor toelating tot een 
huisvestingsprogramma 

 Monitoring van de levensstandaard en de 
voortdurende aanpassing van het project 

 De keuze van samenwoning 
 

 Evaluatie van mogelijke risico’s 

 Of beslissingen gedeeld worden of gebruikers de 
volledige verantwoordelijkheid hebben 

 De standaardprocedure voor toelating tot een 
huisvestingsprogramma 

 Monitoring van de levensstandaard en de 
voortdurende aanpassing van het project 

 De keuze van samenwoning 
 

 Evaluatie van mogelijke risico’s 
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7. Inzicht in het belang van vrijwilligers of de burgermaatschappij in het huisvestingsproces voor 

mensen met een psychische kwetsbaarheid. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Met betrekking tot het belang van vrijwilligers en de burgermaatschappij in het huisvestingsproces 

voor mensen met een psychische kwetsbaarheid is er een belangrijke algemene trend om meer te 

weten over “of de ondersteuning gepersonaliseerd of gestandaardiseerd is”.  Inderdaad, ieder land is 

hierover bezorgd met een gemiddeld percentage van ongeveer 40 %.  Er zijn veel gelijkenissen tussen 

de verschillende landen vooral op deze twee punten: 

• Trainingsprogramma’s voor vrijwilligers en observatie van hun activiteiten 

• Educatie voor burgers over geestelijke gezondheidszorg 

  

 Trainingsprogramma’s voor vrijwilligers en 
observatie van hun activiteiten 

 Educatie voor burgers over geestelijke 
gezondheidszorg 

 Of de ondersteuning gepersonaliseerd of 
gestandaardiseerd is 

 Of samenwerking tussen de operatoren en 
vrijwilligers de voorkeur geniet 

 Trainingsprogramma’s voor vrijwilligers en 
observatie van hun activiteiten 

 Educatie voor burgers over geestelijke 
gezondheidszorg 

 Of de ondersteuning gepersonaliseerd of 
gestandaardiseerd is 

 Of samenwerking tussen de operatoren en 
vrijwilligers de voorkeur geniet 
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8. Inzicht in het belang van levenslang leren in het huisvestingsproces voor mensen met een 

psychische kwetsbaarheid. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Met betrekking tot het belang van levenslang leren in het huisvestingproces voor mensen met een 
psychische kwetsbaarheid, is men het meest geïnteresseerd in ‘regelmatige supervisie en bijscholing 
(met inbegrip van timemanagement).  58 % van de deelnemers wil hier graag meer over weten.  
Deze trend is geïdentificeerd in Kroatië, Griekenland en Italië.  We merken dat dit landen uit Zuid 
Europa zijn wat betekent dat zij dezelfde kijken interesse hebben over dit punt.  Dit is niet zo voor 
landen uit Noord Europa (Engeland, België).  Zij lijken hetzelfde standpunt in te nemen als het gaat 
over levenslang leren in het husvestingproces voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. 
 
 

 

 

 

  

 Regelmatige supervisie en bijscholing 
(met inbegrip van timemanagement) 

 Maatregelen om isolatie te vermijden 
 

 Regelmatige supervisie en bijscholing 
(met inbegrip van timemanagement) 

 Maatregelen om isolatie te vermijden 
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9. Inzicht in het belang van hulpbronnen op vlak van huisvesting in het huisvestingsproces voor 

mensen met een psychische kwetsbaarheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met betrekking tot het belang van hulpbronnen in het kader van huisvesting , de grootste interesse is 

vooral gefocust op “of het geld van de gebruiker door hem / haar zal beheerd worden”.  Met 47 % is 

dit duidelijk het belangrijkste punt.  Deze trend is geïdentificeerd in Griekenland met 65 %. Dit is ook 

zo voor Kroatië en Italië met respectievelijk 40 % en 42 %.  Het is nodig om te wijzen op de grote 

interesse van Engeland in “actieve samenwerking met winkels en culturele centra.” 

  

 Actieve samenwerking met winkels en culturele 
centra 

 Of er de opportuniteit is van toegang tot 
bepaalde faciliteiten bv. theater, cinema? 

 Of het geld van de gebruiker door hem / haar zal 
beheerd worden 
 
 
 
 
 

 Actieve samenwerking met winkels en culturele 
centra 

 Of er de opportuniteit is van toegang tot 
bepaalde faciliteiten bv. theater, cinema? 

 Of het geld van de gebruiker door hem / haar zal 
beheerd worden 
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10. Inzicht in het belang van impactevaluatie in het huisvestingsproces voor mensen met een 

psychische kwetsbaarheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over het belang van impact beoordeling bij het huisvesten van mensen met psychische problemen, 

willen deelnemers graag meer weten over twee onderwerpen.   

• Of sociale inclusie een belangrijk doel is 

• Of gebruikers beslissingen nemen over hun behandeling 

Deze beide interesses zijn duidelijk geïdentificeerd in Kroatië en Griekenland.  In Italië en Engeland, 

zien we een verschil.  Italiaanse deelnemers zijn gefocust op “of deelnemers beslissingen nemen in 

hun behandeling” en Engelse deelnemers op “of sociale inclusie een belangrijk doel is”.  

  

 
Of ondersteuning overwegend medisch is en of 
er regelmatig vergaderingen zijn met het 
medisch team 

 Of gebruikers beslissingen nemen over hun 
behandeling 

 De werking van een deïnstitutionaliseringsdienst 
 
Of sociale inclusie een belangrijk doel is 
 
 

 Of ondersteuning overwegend medisch is en of 
er regelmatig vergaderingen zijn met het 
medisch team  

 Of gebruikers beslissingen nemen over hun 
behandeling 

 De werking van een deïnstitutionaliseringsdienst 
 
Of sociale inclusie een belangrijk doel is 
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4. Analyse van de noden 

4.2. Andere publieke organisaties 
 

1. Inzicht krijgen in het evaluatieproces dat geïmplementeerd werd op vlak van huisvesting 

voor mensen met een psychische kwetsbaarheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met betrekking tot bedrijven en het evaluatieproces geïmplementeerd in huisvesting voor mensen 

met psychische problemen, is de belangrijkste interesse “programma’s om de gebruikers van de 

dienst te ondersteunen op vlak van sociale inclusie” met een gemiddeld percentage van 34 %. 

 

Deze trend is duidelijk geïdentificeerd in Griekenland, België en Engeland.  Als tweede is men 

geïnteresseerd in “samenwerking met de sociale diensten van lokale overheden”.  Dit klopt vooral 

voor België en Italië met respectievelijk 46 % en 41%. 

  

 Samenwerking met de sociale diensten van 
lokale overheden 

 Deïnstitutionaliseringsprogramma bij het 
verlaten van een psychiatrische faciliteit. 

 Programma’s om de gebruikers van de dienst te 
ondersteunen op vlak van sociale inclusie 

 Hoe huisartsen toegang kunnen krijgen tot 
netwerken voor gebruikersondersteuning 

 Samenwerking met de sociale diensten van 
lokale overheden 

 Deïnstitutionaliseringsprogramma bij het 
verlaten van een psychiatrische faciliteit. 

 Programma’s om de gebruikers van de dienst te 
ondersteunen op vlak van sociale inclusie 

 Hoe huisartsen toegang kunnen krijgen tot 
netwerken voor gebruikersondersteuning 
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2. Inzicht in het belang van lokale hulpbronnen in het proces van huisvesting voor mensen 

met een kwetsbaarheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Faciliteren van toegang tot gemeenschapsdiensten (bibliotheek, gemeenschapsdiensten, culturele 

activiteiten,…)” en “ ervaringen van families die betaalbare huisvesting hebben gevonden”  zijn de 2 

grootste interesses in het kader van het belang van lokale hulpbronnen in het huisvestingsproces 

voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.  Deze trend is duidelijk zichtbaar in België en 

Engeland.  De andere landen, Kroatië, Griekenland en Italië nemen een andere positie in.  Zij vinden 

“identificatie en gebruik van niet-professionele ondersteuningsdiensten” en “gemeenschapsgerichte 

bewustwordingsprogramma’s’ belangrijk. 

 

 

 

 

 

 

  

 Identificatie en gebruik van niet-professionele 
ondersteuningsdiensten 

 Ervaringen van families die betaalbare huisvesting hebben 
gevonden 

 Hoe het internet voor ondersteuning kan gebruikt worden 

 Gemeenschapsgerichte bewustwordingsprogramma’s 

 Faciliteren van toegang tot gemeenschapsdiensten 
(bibliotheek, gemeenschapsdiensten, culturele activiteiten,…) 

 Identificatie en gebruik van niet-professionele 
ondersteuningsdiensten 

 Ervaringen van families die betaalbare huisvesting hebben 
gevonden 

 Hoe het internet voor ondersteuning kan gebruikt worden 

 Gemeenschapsgerichte bewustwordingsprogramma’s 

 Faciliteren van toegang tot gemeenschapsdiensten 
(bibliotheek, gemeenschapsdiensten, culturele activiteiten,…) 
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3. Inzicht in het belang van de casemanager in het proces van huisvesting voor mensen met 

een psychische kwetsbaarheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met betrekking tot het belang van een casemanager in het huisvestingsproces voor mensen met een 

psychische kwetsbaarheid zijn deelnemers gefocust op “wat is de rol van casemanager?”  met een 

gemiddelde van 45 % is dit duidelijk de grootste interesse.   Dit is vooral zo in Kroatië, België en Italië.  

De tweede interesse is “Hoe kunnen we buurt ondersteunende diensten betrekken?” met 29 %.  

Griekenland, België en Engeland willen hier graag meer over weten. 

  

 Wat is de rol van Casemanager? 

 Hoe kunnen we het proces van huisvestingsdiensten 
monitoren? 

 Hoe kunnen we buurt ondersteunende diensten betrekken? 

 Hoe kunnen we de kwaliteit van de aangeboden 
dienstverlening evalueren? 

 Wat is de rol van Casemanager? 

 Hoe kunnen we het proces van huisvestingsdiensten 
monitoren? 

 Hoe kunnen we buurt ondersteunende diensten betrekken? 

 Hoe kunnen we de kwaliteit van de aangeboden 
dienstverlening evalueren? 
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4. Inzicht in de representaties / percepties, motivatie en voldoening van mensen met een 

psychische kwetsbaarheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met betrekking tot de representaties / percepties, motivatie en tevredenheid van mensen met een 

psychische kwetsbaarheid willen alle deelnemers graag meer weten over “Hoe kunnen we ervoor 

zorgen dat de gebruikers zich bewust worden van hun problemen”.  Dit klopt zeker voor België met 

66%.  Dit is ook zo voor Kroatië en Griekenland.  In Engeland wil men graag meer weten over “Hoe 

kunnen we de gebruikers betrekken bij het vastleggen van de doelen”.  In Italië wil men graag meer 

weten over “ervoor zorgen dat er rekening wordt gehouden met de noden en wensen van de 

gebruikers”. 

 

 

  

 Hoe kunnen we gebruikers betrekken bij het 
vastleggen van de doelen 

 Hoe kunnen we ervoor zorgen dat gebruikers 
zich bewust worden van hun problemen 

 Instellen van beheer- en planningsprogramma’s 

 Ervoor zorgen dat er rekening wordt gehouden 
met de noden en wensen van de gebruikers  
 

 Hoe kunnen we gebruikers betrekken bij het 
vastleggen van de doelen 

 Hoe kunnen we ervoor zorgen dat gebruikers 
zich bewust worden van hun problemen 

 Instellen van beheer- en planningsprogramma’s 

 Ervoor zorgen dat er rekening wordt gehouden 
met de noden en wensen van de gebruikers  
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5. Inzicht in het belang van flexibiliteit en klinisch beheer in het huisvestingsproces van 

mensen met een psychische kwetsbaarheid 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Met betrekking tot het belang van flexibiliteit en klinisch beheer in het huisvestingsproces van 

mensen met een psychische kwetsbaarheid, willen deelnemers graag meer weten over “monitoring 

teams in het woonproject”.  Ieder land wil hier graag meer over weten, zeker Griekenland en 

Engeland.  Dit klopt ook voor België die daarnaast ook meer wil weten ver “flexibele regelingen voor 

medewerkers in een woonproject” met 52%. 

  

 Monitoring teams in het woonproject 

 Flexibele regelingen  voor medewerkers in een 
woonproject 

 Regelingen rond betaling in het kader van 
samenwonen 
 
 
 

 Monitoring teams in het woonproject 

 Flexibele regelingen  voor medewerkers in een 
woonproject 

 Regelingen rond betaling in het kader van 
samenwonen 
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6. Inzicht in het belang van verantwoordelijkheden en keuzes in het huisvestingsproces van 

mensen met een psychische kwetsbaarheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Men is duidelijk het meest geïnteresseerd in “hoe kunnen we rekening houden met verschillende 

noden en mogelijkheden van gebruikers”.  Dit is zeker zo in België en Engeland.  De resultaten zijn 

gelijklopend voor “de gebruikers de kans geven om beslissingen te nemen m.b.t. hun dagelijkse 

activiteiten” en “hoe kunnen we een evenwicht vinden tussen de nood aan sociale interactie en de 

nood aan tijd alleen” met 18%. 

 

  

 Hoe kunnen we rekening houden met 
verschillende noden en mogelijkheden van 
gebruikers 

 Hoe kunnen we een evenwicht vinden tussen de 
nood aan sociale interactie en de nood aan tijd 
alleen 

 De gebruikers de kans geven om beslissingen te 
nemen m.b.t. hun dagelijkse activiteiten 
 

 
Financiële verantwoordelijkheid en implicaties 
als gebruikers het huis voor een bepaalde 
periode verlaten 

 
 

 Hoe kunnen we rekening houden met verschillende 
noden en mogelijkheden van gebruikers 

 Hoe kunnen we een evenwicht vinden tussen de nood 
aan sociale interactie en de nood aan tijd alleen 

 De gebruikers de kans geven om beslissingen te 
nemen m.b.t. hun dagelijkse activiteiten 
 

 
financiële verantwoordelijkheid en implicaties als 
gebruikers het huis voor een bepaalde periode 
verlaten 
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7. Inzicht in het belang van vrijwilligers of de burgermaatschappij in het huisvestingsproces voor 

mensen met een psychische kwetsbaarheid. 

 

 

 

 

 

 

M.b.t. het belang van vrijwilligers of de burgermaatschappij in het huisvestingsproces voor mensen 

met een psychische kwetsbaarheid, zijn alle deelnemers gefocust op “activiteiten die relatievorming 

en sociale inclusie faciliteren”.  Met 97 % is men hierin duidelijk  het meest geïnteresseerd. 

8. Inzicht in het belang van het belang van verantwoordelijkheid en keuzes in het 

huisvestingsproces van mensen met een psychische kwetsbaarheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Het belang van verantwoordelijkheden en keuzes in het huisvestingsproces voor mensen met een 

psychische kwetsbaarheid is een onderwerp waar de deelnemers erg verdeeld over zijn.  De 

resultaten liggen dicht bij elkaar.  Met 30 % is men het meest geïnteresseerd in  “educatie op 

school”.  Dit klopt vooral voor België en Italië met respectievelijk 46% en 38%.  Engeland heeft echter 

een ander standpunt ingenomen over het belang van verantwoordelijkheden en keuzes in het 

huisvestingsproces voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.  Engelse deelnemers zijn vooral 

gefocust op “activiteiten die inzetten op sociale inclusie”. 

 Activiteiten die relatievorming en sociale inclusie 
faciliteren 

 Meer informatie over een sociologische analyse 
van sociale processen 

 Meer regelgeving voor vrijwilligers 
 
 

 Educatie in scholen 

 Vorming voor vrijwilligers, beheerders en 
medewerkers 

 Ondersteuning voor familie 
 

 
Activiteiten die inzetten op sociale inclusie 

 
 

 Educatie in scholen 

 Vorming voor vrijwilligers, beheerders en 
medewerkers 

 Ondersteuning voor familie 
 

 
Activiteiten die inzetten op sociale inclusie 
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9. Inzicht in het belang van hulpbronnen op vlak van huisvesting in het huisvestingsproces voor 

mensen met een psychische kwetsbaarheid 

 

 

 

 

 

 

 

Men is het meest geïnteresseerd in “hoe beslissen tussen accommodatie delen en alleen wonen” 

met 47%.  Dit is vooral zo in Kroatië en Italië met respectievelijk 72% en 53%.  “verzekeren dat 

afspraken rekening houden met de noden van gebruikers” is ook een prioriteit voor deelnemers, 

vooral in Griekenland en België.  Men is minder geïnteresseerd in “dienst gestuurde organisaties”.  

Over het algemeen zien we dezelfde interesse in de verschillende landen. 

  

 Hoe beslissen tussen accommodatie delen en 
alleen wonen 

 Dienst gestuurde organisaties 

 Verzekeren dat afspraken rekening houden met 
de noden van de gebruikers 
 
 

 Hoe beslissen tussen accommodatie delen en 
alleen wonen 

 Dienst gestuurde organisaties 

 Verzekeren dat afspraken rekening houden met 
de noden van de gebruikers 
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4. Analyse van de noden 

4.3 De samenleving 
 

1. Inzicht krijgen in het evaluatieproces dat geïmplementeerd werd op vlak van huisvesting 

voor mensen met een psychische kwetsbaarheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52% van de deelnemers wil graag meer weten over “elk vooroordeel dat inclusie kan belemmeren”.  

Dit is vooral zo in België met 83%.  Dit is ook zo in Kroatië en Griekenland met respectievelijk 59% en 

44%.   

  

 Angst of bezorgdheid voor geluidsoverlast / 
geweld 

 Interesse in de samenleving 

 Elk vooroordeel dat inclusie kan belemmeren 
 
 

 Angst of bezorgdheid voor geluidsoverlast / 
geweld 

 Interesse in de samenleving 

 Elk vooroordeel dat inclusie kan belemmeren 
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2. Inzicht in het belang van lokale hulpbronnen in het proces van huisvesting voor mensen 

met een psychische  kwetsbaarheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.b.t. het belang van lokale hulpbronnen in het huisvestingsproces voor mensen met een psychische 

kwetsbaarheid liggen de resultaten dicht bij elkaar. Echter, men is het meest geïnteresseerd in “het 

sociale verschil tussen welvarende en achtergestelde gebieden” met 37%. Het tweede punt met 34% 

is “het verschil tussen lokale en nationale ondersteuning”.   

Deelnemers in Kroatië, Griekenland, België en Engeland willen graag meer weten over “het sociale 

verschil tussen welvarende en achtergestelde gebieden”.  Dit is niet zo voor Italië.  Daar willen 

deelnemers meer weten over “engagement van studenten / senioren” 

 

3. Inzicht in het belang van de casemanager in het proces van huisvesting voor mensen met 

een psychische kwetsbaarheid 

 

 

 Het sociale verschil tussen welvarende en 
achtergestelde gebieden 

 Engagement van studenten / senioren 

 Het verschil tussen lokale en nationale 
ondersteuning  
 
 

 Het sociale verschil tussen welvarende en 
achtergestelde gebieden 

 Engagement van studenten / senioren 

 Het verschil tussen lokale en nationale 
ondersteuning  
 
 

 Regelmatige supervisie voor casemanagers 
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In het algemeen zien we dat er een sterke interesse is in “inzicht in het belang van de casemanager in 

het proces van huisvesting voor mensen met een psychische kwetsbaarheid” met een gemiddeld 

percentage van 84%.  Echter er zijn ook aanvullingen die wijzen op een ander standpunt: 

• Vorming voor het samenwerken met andere organisaties 

• Hoe kan je informatie geven aan de buurt en winkels 

 

4. Inzicht in de representaties / percepties, motivatie en voldoening van mensen met een 

psychische kwetsbaarheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.b.t. het belang van de representaties, percepties, motivatie en tevredenheid van mensen met een 

psychische kwetsbaarheid is men vooral gericht op “een programma dat zich richt op bewustwording 

van burgers”. 60% van de deelnemers wil hier graag meer over weten.  Dit is zeker zo in Italië, 

Engeland, Griekenland en Kroatië.  België is het enige land dat graag meer wil weten over “het 

standpunt van burgers over de rechten van mensen met een psychische kwetsbaarheid.” 

  

 Het standpunt van burgers over de rechten van 
diegene met een psychische kwetsbaarheid 

 Een programma dat zich richt op bewustwording 
van burgers 

 Het standpunt van burgers over de rechten van 
diegene met een psychische kwetsbaarheid 

 Een programma die zich richt op bewustwording 
van burgers 
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5. Inzicht in het belang van flexibiliteit en klinisch beheer in het huisvestingsproces van 

mensen met een psychische kwetsbaarheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.b.t. het belang van flexibiliteit en klinisch beheer in het huisvestingsprogramma voor mensen met 

een psychische kwetsbaarheid ligt de grootste interesse bij “aandacht voor diegene die nauw contact 

hebben met de gebruiker”.  76% van de deelnemers wil hier graag meer over weten.  Deze trend is 

duidelijk in Italië, België en Kroatië.  Engeland is het enige land dat graag meer wil weten over “een 

programma voor hervestiging” met 60%. 

  

 Aandacht voor diegene die nauw contact hebben 
met de gebruiker 

 Een programma voor hervestiging 

 Aandacht voor diegene die nauw contact hebben 
met de gebruiker 

 Een programma voor hervestiging 
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6. Inzicht in het belang van levenslang leren in het huisvestingsproces voor mensen met een 

psychische kwetsbaarheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.b.t. het belang van levenslang leren in het huisvestingsproces voor mensen met een psychische 

kwetsbaarheid zijn de resultaten gelijklopend tussen “ informatie over diensten en vorming over 

geestelijke gezondheidszorg” en “de samenwerking van diensten met families, vrijwilligers en 

organisaties (met inbegrip van therapeutische programma’s”.  Met 51% is er meer interesse in het 

volgens punt: “informatie over diensten en vorming over geestelijke gezondheid”. 

  

 Informatie over diensten en vorming over 
geestelijke gezondheid 

 De samenwerking van diensten met families, 
vrijwilligers en organisaties (met inbegrip van 
therapeutische programma’s) 
 

 Informatie over de diensten en vorming op vlak 
van geestelijke gezondheidszorg 

 Samenwerking van diensten met families, 
vrijwilligers en organisaties (met inbegrip van 
therapeutische programma’s) 
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7. Inzicht in het belang van hulpbronnen op vlak van wonen in het huisvestingproces voor 

mensen met een psychische 

kwetsbaarheid. 

 

 

 

 

M.b.t. het belang van hulpbronnen op vlak van wonen in het huisvestingsproces voor mensen met 

een psychische kwetsbaarheid zijn mensen vooral geïnteresseerd in de volgende 2 zaken: 

“ondersteuning door de gemeente van een huisvestingplan (met inbegrip van een 24u /24u hulplijn)” 

en “een de-institutionaliseringplan voor als gebruikers de faciliteit verlaten”.  Dit klopt vooral voor 

België.  Kroatië en Italië zijn geïnteresseerd in “fondsen opgezet om de huur te betalen”. 

  

 Een de-institutionaliseringsplan voor als 
gebruikers de faciliteit verlaten 

 Fondsen opgezet om de huur te betalen 

 Ondersteuning door de gemeente van een 
huisvestingsplan (met inbegrip van een 24u/24u 
hulplijn) 
 

 
Methoden op vlak van sociale inclusie zoals 
kunsttherapie en ontmoetingsplaatsen 
 

 
 

 Een de-institutionaliseringsplan voor als 
gebruikers de faciliteit verlaten 

 Fondsen opgezet om de huur te betalen 

 Ondersteuning door de gemeente van een 
huisvestingsplan (met inbegrip van een 24u/24u 
hulplijn) 
 

 
Methoden op vlak van sociale inclusie zoals 
kunsttherapie en ontmoetingsplaatsen 
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4. Analyse van de noden 

4.4 Gebruikers en hun familie 
 

1. Inzicht in het belang van motivatie en tevredenheid in het huisvestingproces van mensen 

met een psychische kwetsbaarheid 

 

 

µ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In verband met het belang van de motivatie en tevredenheid in het huisvestingsproces van mensen 

met een psychische kwetsbaarheid, willen alle deelnemers graag meer weten over “het 

ondersteunen en het faciliteren van de wensen van de gebruikers.  37% van de antwoorden waarop 

hierop gefocust.  Als we hier dieper op ingaan is dit percentage te wijten aan Engeland omdat 100% 

van de deelnemers in Engeland hier graag meer wil over weten.  Kroatië neemt hierin een ander 

standpunt.  Zij zijn vooral gefocust op “of het huis civiele woonaspecten heeft”. 

  

 
Aandacht voor de esthetische aard van 
woonwijken en de geschiktheid van de omgeving 

 Of het huis civiele woonaspecten heeft 

 Respecteren van de privacy en ondersteuning 
van de autonomie (met inbegrip van het 
ontwikkelen van capaciteiten 

 Het ondersteunen en faciliteren van de wensen 
van gebruikers 

 
Aandacht voor de esthetische aard van 
woonwijken en de geschiktheid van de omgeving 

 Of het huis civiele woonaspecten heeft 

 Respecteren van de privacy en ondersteuning 
van de autonomie (met inbegrip van het 
ontwikkelen van capaciteiten 

 Het ondersteunen en faciliteren van de wensen 
van gebruikers 
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2. Inzicht in het evaluatieproces dat geïmplementeerd wordt in het huisvestingsproces van 

mensen met een psychische kwetsbaarheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.b.t. het evaluatieproces dat geïmplementeerd wordt in het huisvestingsproces voor mensen met 

een psychische kwetsbaarheid zijn de resultaten redelijk gelijklopend.  Echter, men is het meest 

geïnteresseerd in “werken met de gebruikers bij samenwonen inde toekomst en bij keuze van de 

woning” met een gemiddeld percentage van 23%.  Men is daarnaast ook geïnteresseerd in “werken 

met de familie” met een gemiddeld percentage van 21%. 

  

 
Of er een trainingsprogramma werd voorzien 
voor de start van het woonproject 

 Werken met de gebruikers bij samenwonen in de 
toekomst en de keuze van de woning 

 Interventieteams in crisissituaties 
 
Werken met de familie 
 

 
 
 

 
Of er een trainingsprogramma werd voorzien 
voor de start van het woonproject 

 Werken met de gebruikers bij samenwonen in de 
toekomst en de keuze van de woning 

 Interventieteams in crisissituaties 
 
Werken met de familie 
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3. Inzicht in het belang van lokale  hulpbronnen in het huisvestingproces van mensen met een 

psychische kwetsbaarheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De interesse van alle deelnemers is gericht op “de nabijheid van openbaar vervoer / winkelcentra” 

met een gemiddeld percentage van 43%.  Engeland neemt hierin een compleet ander standpunt.  

Daar was niemand geïnteresseerd in “de nabijheid van openbaar vervoer / winkelcentra”.  Engelse 

deelnemers zijn meer geïnteresseerd in “mogelijkheden op vlak van werk of projecten die inzetten 

op het vinden van werk in de buurt. 

  

 
De nabijheid van openbaar vervoer / 
winkelcentra 

 Groen / natuur (parken) 

 Mogelijkheden op vlak van werk of projecten die 
inzetten op het vinden van werk in de buurt 
 
 

 
De nabijheid van openbaar vervoer / 
winkelcentra 

 Groen / natuur (parken) 

 Mogelijkheden op vlak van werk of projecten die 
inzetten op het vinden van werk in de buurt 
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4. Inzicht in het belang van de casemanager in het huisvestingsproces voor mensen met een 

psychische kwetsbaarheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.b.t. het belang van de casemanager in het huisvestingsproces voor mensen met een psychische 

kwetsbaarheid zijn de resultaten gericht op “ondersteuning van de casemanager voor de gebruiker, 

families en sociale functies met een gemiddelde van 55%.  Italië is het enige land dag graag meer wil 

weten over “het aanmoedigen van sociale integratie” met 55%. 

  

 Ondersteuning van de casemanager voor de 
gebruiker, families en sociale functies 

 Het aanmoedigen van de sociale integratie 

 Ondersteuning van de casemanager voor de 
gebruiker, families en sociale functies 

 Het aanmoedigen van de sociale integratie 
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5. Inzicht in het belang van flexibiliteit en klinisch bestuur in het huisvestingsproces voor 

mensen met een psychische kwetsbaarheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inzicht in het belang van flexibiliteit en klinisch bestuur in het huisvestingsproces voor mensen met 

een psychische kwetsbaarheid is vooral gericht op 2 zaken: 

• “Therapiegroepen voor gebruikers en hun familie” 

• “Linken tussen families, diensten, gebruikers, overheden andere stakeholders” 

Dit klopt vooral in Engeland en België met respectievelijk 66% en 39% voor “therapiegroepen voor 

gebruikers en hun families” en 32% en 59% voor “linken tussen families, diensten, gebruikers, 

overheden en andere stakeholders.  We merken dezelfde interesse op in België en Engeland.  Dit is 

niet zo in Italië en Kroatië.  Zij zijn zeer  homogeen in hun resultaten en hebben geen duidelijke 

voorkeur voor één item. 

  

 
Therapiegroepen voor gebruikers en families 

 Linken tussen families, diensten, gebruikers, 
overheden en andere stakeholders 

 De toewijzing van rollen op basis van 
verschillende beroepen 
 
 

 
Therapiegroepen voor gebruikers en families 

 Linken tussen families, diensten, gebruikers, 
overheden en andere stakeholders 

 De toewijzing van rollen op basis van 
verschillende beroepen 
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6. Inzicht in het belang van verantwoordelijkheden en keuzes in het huisvestingsproces voor 

mensen met een psychische kwetsbaarheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noden benoemd door de deelnemers zijn de volgende: 

• “of de gebruiker geacht wordt in staat te zijn beslissingen te nemen en hiervoor 

verantwoordelijkheid te nemen” 

• Overwegen van het plan van de gebruiker 

Het tweede item is vooral opgemerkt in België met 53%.  Het eerste item is vooral opgemerkt in 

Griekenland, België, Italië en Engeland met respectievelijk 40%, 33%; 37% en 33%.  In Kroatië en 

Griekenland waren 40% van de deelnemers geïnteresseerd in “ondersteuning en vriendschap tussen 

gebruikers”. 

  

 Of de gebruiker geacht wordt in staat te zijn 
beslissingen te nemen en hiervoor 
verantwoordelijkheid te nemen 

 Overwegen van het plan van de gebruiker 

 Of de doelstellingen worden gedeeld 
 
Ondersteuning en vriendschap tussen gebruikers 

 Of de gebruiker geacht wordt in staat te zijn 
beslissingen te nemen en hiervoor 
verantwoordelijkheid te nemen 

 Overwegen van het plan van de gebruiker 

 Of de doelstellingen worden gedeeld 
 
Ondersteuning en vriendschap tussen gebruikers 
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7. Inzicht in het belang van vrijwilligers en burgermaatschappij in het huisvestingsproces voor 

mensen met een psychische kwetsbaarheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.b.t. het belang van vrijwilligers en de burgermaatschappij in het huisvestingsproces van mensen 

met een psychische kwetsbaarheid zijn de resultaten gefocust op “engagement vanuit de 

samenleving in het project” met een gemiddeld percentage van 54%.  Engeland neemt hierin een 

compleet andere positie in.  Zij zijn gefocust op “vorming voor vrijwilligers over geestelijke 

gezondheid, met inbegrip of de vrijwilliger zich bewust is van zijn rol en de link tussen professionals 

en het maatschappelijk middenveld.” 

  

 Vorming voor vrijwilligers over geestelijke 
gezondheid, met inbegrip of de vrijwilliger zich 
bewust is van zijn rol en de link tussen 
professionals en het maatschappelijk middenveld 

 Engagement vanuit de samenleving in het 
project 
 

 Vorming voor vrijwilligers over geestelijke 
gezondheid, met inbegrip of de vrijwilliger zich 
bewust is van zijn rol en de link tussen 
professionals en het maatschappelijk middenveld 

 Engagement vanuit de samenleving in het 
project 
 



36 
 

8. Inzicht in het belang van levenslang leren in het huisvestingsproces voor mensen met een 

psychische kwetsbaarheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deelnemers geïnterviewd over het belang van levenslang leren in het huisvestingproces voor mensen 

met een psychische kwetsbaarheid zijn bezorgd over hetzelfde punt al waren er 5 

keuzemogelijkheden.  Inderdaad 48% van de deelnemers zijn gefocust op “sociale 

vaardigheidstraining om sociaal inzicht te versterken”.  Deze algemene trend klopt zeker voor 

Engeland, België, Griekenland en Kroatië. 

  

 Sociale vaardigheidstraining om sociaal inzicht te 
versterken 

 Of er een adequate campagne en hulpbronnen 
zijn om in te gaan tegen stigma 

 Of de medewerkers voldoende gevormd zijn om 
ondersteuning te bieden in het woonproject 
 

 
Of er adequate informatie over geestelijke 
gezondheid in scholen is 
 

 Sociale vaardigheidstraining om sociaal inzicht te 
versterken 

 Of er een adequate campagne en hulpbronnen 
zijn om in te gaan tegen stigma 

 Of de medewerkers voldoende gevormd zijn om 
ondersteuning te bieden in het woonproject 
 

 
Of er adequate informatie over geestelijke 
gezondheid in scholen is 
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9. Inzicht in het belang van hulpbronnen op vlak van wonen in het huisvestingsproces voor 

mensen met een psychische kwetsbaarheid. 

 

 

 

 

 

 

 

M.b.t. het belang van hulpbronnen op vlak van wonen in het huisvestingproces voor mensen met 

een psychische kwetsbaarheid zijn de resultaten gefocust op “het bestaan en de soorten 

ondersteuning die door de voorziening kunnen geboden worden, inclusief of er een specialist 

beschikbaar is 24u/7” met een gemiddelde van 69%.  Italië neemt hierin een ander standpunt.  Bij 

hen zijn de resultaten evenredig verdeeld tussen “de ervaringen van pleeggezinnen en mensen met 

verschillende problemen die samenwonen en elkaar wederzijds ondersteunen (problemen op vlak 

van geestelijke gezondheid, drugverslaving)” en “het bestaan en de soorten ondersteuning die door 

de voorziening kunnen geboden worden , inclusief of er een specialist beschikbaar is 24u/7”. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
De ervaring van pleeggezinnen en mensen met 
verschillende problemen die samenwonen en 
elkaar wederzijds ondersteunen (problemen op 
vlak van geestelijke gezondheid, drugsverslaving) 

 

 
Het bestaan en de soorten ondersteuning die 
door de voorziening kunnen geboden worden, 
inclusief of er een specialist beschikbaar is 24u/7 
 

 
De ervaring van pleeggezinnen en mensen met 
verschillende problemen die samenwonen en 
elkaar wederzijds ondersteunen (problemen op 
vlak van geestelijke gezondheid, drugsverslaving) 

 

 
Het bestaan en de soorten ondersteuning die 
door de voorziening kunnen geboden worden, 
inclusief of er een specialist beschikbaar is 24u/7 
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10. Inzicht in het belang van impactbeoordeling in het huisvestingsproces voor mensen met 

een psychische kwetsbaarheid 

 

Met een gemiddeld percentage van 67% is “professionelen die de behoeften en mogelijkheden van 
de gebruiker kan beoordelen en of isolatie wordt bestreden in overeenstemming met de wensen van 
de gebruiker” het belangrijkste punt dat gekozen werd door de deelnemers.  Griekenland is het enige 
land waarbij de deelnemers graag meer willen weten over “of de professionals gestandaardiseerde 
methoden van interventie gebruiken” met een gemiddelde van 45 % 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Door deze verschillende grafieken, die de interesses van de verschillende deelnemers uit 
verschillende landen in kaart brachten, kunnen we gemakkelijk de behoeften identificeren en een 
aantal trends waarnemen tussen de landen over huisvesting. 
 
Een eerste observatie toont ons dat in het algemeen bij iedere vraag 2 behoeften naar boven komen. 
Inderdaad, in het algemeen zien we 65% van de geïnteresseerden kiezen voor 2 behoeften. 
 
Tweede observatie, er is vaak een gelijkenis tussen landen uit het noorden van Europa en landen uit 
het zuiden van Europa. Dit geldt met name tussen België en Engeland. We zien ook dezelfde dezelfde 
behoeften tussen Kroatië en Italië in het proces van Huisvesting voor mensen met psychische 
problemen. 

 
Professionelen die de behoeften en 
mogelijkheden van de gebruiker kan beoordelen 
en of isolatie wordt bestreden in 
overeenstemming met de wensen van de 
gebruiker. 

 

 
Of de professionelen gestandaardiseerde 
methoden van interventie gebruiken 
 

 
Professionelen die de behoeften en 
mogelijkheden van de gebruiker kan beoordelen 
en of isolatie wordt bestreden in 
overeenstemming met de wensen van de 
gebruiker. 

 

 
Of de professionelen gestandaardiseerde 
methoden van interventie gebruiken 
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5. Conclusies 
Huisvesting is een strategie dat focust op de transitie van ondersteuning naar inclusie in de context 

van beperking en geestelijke gezondheidszorg. 

De ervaringen met de-institutionalisering , therapeutische gemeenschappen en samenwonen met 

ondersteuning zijn reeds internationaal gekend, maar huisvesting voor mensen met een psychische 

kwetsbaarheid vertegenwoordigd een vernieuwde strategie dat streeft naar inclusie met 

wijdverspreide ervaringen in verschillende Europese landen. 

Het is een complex fenomeen dat nood heeft aan een dieper niveau van kwalificaties en activatie van 

specifieke competenties van de verschillende stakeholders met als doel lokale samenlevingen de 

mogelijkheid te geven om mensen met een beperking in te sluiten en te ondersteunen op de best 

mogelijke manier. 

Om vaardigheden en competenties te ontwikkelen voor een effectief huisvestingsproces, 

analyseerde het project de noden van de verschillende doelgroepen die betrokken zijn in de 

activiteiten.  De actoren zijn mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun familie,  

gespecialiseerde diensten, reguliere diensten, lokale samenlevingen.  Zij werden bevraagd om zo hun 

noden in kaart te brengen. 

De analyse van de vragenlijsten toont dat de educatieve behoeften van de verschillende stakeholders 

aanwezig zijn in de betrokken landen op een verschillende manier en niveau. 

Het rapport over de onderwijsbehoeften zal ons helpen om de doelstellingen van het project na te 

streven: 

1. Plannen van het project en het programma voor huisvesting 

2. Vastleggen van een aantal mijlpalen die zullen gemonitord en geëvalueerd worden 

3. Analyseren van de woonprojecten die al tot stand zijn gebracht op lokaal, nationaal en 

internationaal niveau 

Er zal rekening gehouden worden met de geanalyseerde noden als het HERO project het curriculum 

plant en bij het werken met de verschillende doelgroepen om zo een antwoord te kunnen geven op 

hun noden.  Inderdaad, het curriculum zal opgedeeld worden in 4 modules, één per doelgroep, de 

inhoud wordt op maat gemaakt per module, volgens de informatie die verzameld werd via 

focusgroepen, interviews en de survey. 
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6. Bijlagen 

Vragenlijsten om de onderwijsnoden te identificeren 
HERO is een Erasmus+ project met als doel een Europees curriculum te ontwikkelen om zo lokale 

samenlevingen te helpen om vaardigheden en competenties te ontwikkelen die hen helpt om in te 

zetten op een effectief huisvestingsproces. 

Dit wordt gefaciliteerd door te verzekeren dat lokale gemeenschappen toegang hebben tot educatie 

over dit proces, en door het verhogen van de kwaliteit van zowel formeel als informeel leren gericht 

op de verschillende doelgroepen: burgers, gespecialiseerde zorg, regulieren diensten en gebruikers 

en hun familie.  

Dit is belangrijk omdat het recht op huisvesting, zeker in de context van geestelijke gezondheidszorg, 

een alternatief biedt voor ongepaste of onnodige institutionalisering.  Dit heeft een serieuze impact 

op publieke financiering en de kwaliteit van de zorg verlenende diensten. 

We vragen jullie om volgende vragenlijsten in te vullen om zo te helpen bij het vastleggen van onze 

doelen.  Deze vragenlijsten worden vertrouwelijk en anoniem behandeld. 

Leeftijd: 

Geslacht (mannelijk / vrouwelijk / ander): 

Heb je ervaring met huisvesting? 

Beschouw je jezelf als iemand met een psychische kwetsbaarheid 

Doelgroepen: 

1. Burgers 

2. Geestelijke gezondheidszorg 

3. Reguliere diensten, organisaties of professionelen 

4. Gebruikers en hun familie 
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1. Burgers 
 

Nummer de volgende vragen volgens wat jij belangrijk vindt, met 1 als het meest belangrijke. 

Inzicht in het evaluatieproces geïmplementeerd in huisvesting voor mensen met een psychische 

kwetsbaarheid 

 Angst of bezorgdheid voor geluidsoverlast of geweld 

 Interesse in de gemeenschap 

 Ieder vooroordeel die inclusie kan belemmeren 

 Andere… 

Inzicht in het belang van lokale hulpbronnen in het huisvestingsproces voor mensen met een 

psychische kwetsbaarheid 

 Het sociale verschil tussen welvarende en achtergestelde gebieden 

 Engagement van studenten / senioren 

 Het verschil tussen lokale en nationale ondersteuning 

 Andere… 

Inzicht in het belang van de Casemanager in het huisvestingsproces voor mensen met een psychische 

kwetsbaarheid 

 Regelmatige supervisie van Casemanager 

 Andere… 

Inzicht in de representaties, percepties, motivatie en tevredenheid van mensen met een psychische 

kwetsbaarheid 

 Het gezichtspunt van burgers m.b.t. de rechten van mensen met een psychische 

kwetsbaarheid 

 Een bewustwordingsinterventieprogramma voor burgers 

 Andere… 

Inzicht in het belang van flexibiliteit en klinisch beheer in het huisvestingsproces voor mensen met 

een psychische kwetsbaarheid 

 Aandacht voor mensen die nauw samenleven met gebruikers 

 Een programma voor  hervestiging 

 Andere… 

Inzicht in het belang van levenslang leren in het huisvestingsproces voor mensen met een psychische 

kwetsbaarheid 

 Een informatieprogramma over de diensten en vorming over geestelijke gezondheid 

 De samenwerking van diensten met families, vrijwilligers en organisaties (met inbegrip van 

therapeutische programma’s) 

 Andere… 

Inzicht in het belang van hulpbronnen op vlak van huisvesting in het huisvestingsproces voor mensen 

met een psychische kwetsbaarheid 
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 Een de-institutionaliseringsplan als gebruikers de faciliteit verlaten 

 Ondersteuning van de lokale overheid bij een huisvestingsplan (met inbegrip van een 24u 

hulplijn) 

 Methoden voor sociale inclusie zoals kunsttherapie en ontmoetingsplaatsen 

 Andere… 

Het zou leuk zijn moest je informatie kunnen toevoegen die ons helpen om zicht te krijgen op jouw 

ondersteuningsbehoeften. 
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2. Professionelen werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg 
 

Nummer de volgende vragen volgens wat jij belangrijk vindt, met 1 als het meest belangrijke. 

Inzicht in het evaluatieproces geïmplementeerd in het huisvestingsproces voor mensen met een 

psychische kwetsbaarheid. 

 Of de gemeenschapsinstellingen openingsuren hebben vastgelegd 

 Regelmatige beoordeling van gebouwen 

 Communicatie tussen verschillende diensten (dagcentra, wonen,…) 

 Of de afspraken voldoende flexibel zijn om aan te passen aan verschillende contexten 

 Of woningen worden beoordeeld vertrekkende van de eigenheid, behoeften verwachtingen 

van individuele personen 

 De betrokkenheid van de gebruiker in het planningsproces, met inbegrip van de keuze van de 

accommodatie 

 Of de voorkeur gaat naar professionele zorg 

 Of jongen mensen de voorkeur krijgen in woonprojecten 

 Andere… 

Inzicht in het belang van lokale hulpbronnen in het huisvestingsproces voor mensen met een 

psychische kwetsbaarheid 

 Inzetten op de inclusie van gebruikers 

 Het faciliteren van het verwerven van accommodatie en het creëren van werkmogelijkheden 

voor mensen met een kwetsbaarheid 

 Inspanningen om stigma te verminderen 

 Omgevingsmaatregelen nadat de gebruiker ergens woont 

 Of om omgeving met veel commerciële gebouwen versterkend is voor de autonomie van de 

gebruiker 

 Andere… 

Inzicht in het belang van de casemanager in het huisvestingsproces voor mensen met een psychische 

kwetsbaarheid 

 Of de relatie met de administratie regelmatig en rechttoe rechtaan is 

 Ondersteuningscontracten voor de gebruiker 

 Het faciliteren van het professioneel en vrijwillig netwerk 

 Of de CM informatie kan delen met de coördinator van het project in verschillende stadia van 

het programma 

 Andere… 

Inzicht in de representaties, percepties, motivatie en tevredenheid van mensen met een psychische 

kwetsbaarheid 

 Of de diensten met elkaar verbonden zijn 

 Assistentie programma’s (met inbegrip van senioren) 

 De adequaatheid van faciliteiten 

 Of de voorgenomen resultaten zijn gehaald 

 Rekening houden met iemands motivatie 
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 Andere… 

Inzicht in het belang van flexibiliteit en klinisch bestuur in het huisvestingsproces voor mensen met 

een psychische kwetsbaarheid 

 Of publieke administratie een handleiding heeft gemaakt rond huisvesting (inclusief regels 

rond woonondersteuning) 

 De aanwezigheid van een netwerk tussen verschillende diensten geestelijke gezondheidszorg 

 Of een programma aangepast is wanneer ze de dienst verlaten en of een interventie 

tegemoetkomt aan de noden 

 Flexibiliteit van de structuren 

 Andere… 

Inzicht in het belang van verantwoordelijkheden en keuzes in het huisvestingsproces voor mensen 

met een psychische kwetsbaarheid 

 Als beslissingen worden gedeeld of gebruikers de volledige verantwoordelijkheid hebben 

 De standaardprocedure voor toelating tot een huisvestingsprogramma 

 Monitoring van de levensstandaard en de voortdurende aanpassing van het project 

 De keuze van samenwoning 

 Evaluatie van mogelijke risico’s 

 Andere… 

Inzicht in het belang van vrijwilligers en de burgermaatschappij in het huisvestingsproces voor 

mensen met een psychische kwetsbaarheid 

 Trainingsprogramma’s voor vrijwilligers en observatie van hun activiteiten 

 Educatie voor burgers over geestelijke gezondheidszorg 

 Als de ondersteuning gepersonaliseerd of gestandaardiseerd is 

 Of samenwerking tussen operatoren en vrijwilligers de voorkeur geniet 

 Andere… 

Inzicht in het belang van levenslang leren in het huisvestingsproces voor mensen met een psychische 

kwetsbaarheid 

 Regelmatige supervisie en bijscholing (met inbegrip van timemanagement) 

 Maatregelen om isolatie te vermijden 

 Andere… 

Inzicht in het belang van hulpbronnen op vlak van huisvesting in het huisvestingsproces voor mensen 

met een psychische kwetsbaarheid 

 Actieve samenwerking met winkels en culturele centra 

 Of er de opportuniteit is van toegang tot bepaalde faciliteiten bv. theater, cinema,…? 

 Of het geld van de gebruiker door hem / haar zal beheerd worden? 

 Andere… 

Inzicht in het belang van impactevaluatie in het huisvestingsproces voor mensen met een psychische 

kwetsbaarheid 

 Of de ondersteuning overwegend medisch is en of er regelmatig vergaderingen zijn met het 

medisch team 
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 Of gebruikers beslissingen nemen over hun behandeling 

 De werking van een deinstitutionaliseringsdienst 

 Of sociale inclusie een belangrijk doel is 

 Of het feit dat een grote hoeveelheid tijd buitenshuis zal worden doorgebracht in 

aanmerking wordt genomen 

 Andere… 

 

Het zou leuk zijn moest je informatie kunnen toevoegen die ons helpen om zicht te krijgen op jouw 

ondersteuningsbehoeften. 
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3. Publieke diensten, organisaties en professionelen 
 

Nummer de volgende vragen volgens wat jij belangrijk vindt, met 1 als het meest belangrijke. 

 

Inzicht in het evaluatieproces dat geïmplementeerd wordt in het huisvestingsproces voor mensen 

met een psychische kwetsbaarheid 

 Samenwerken met de sociale diensten van lokale overheden 

 De institutionaliseringsprogramma’s bij het verlaten van een psychiatrische faciliteit 

  Programma’s om de gebruikers van de dienst te ondersteunen op vlak van sociale inclusie 

 Hoe huisartsen toegang kunnen krijgen tot netwerken voor gebruikersondersteuning 

 Andere… 

Inzicht in het belang van lokale hulpbronnen in het huisvestingsproces voor mensen met een 

psychische kwetsbaarheid 

 Identificatie en gebruik van niet-professionele ondersteuningsdiensten 

 Ervaringen van families die betaalbare huisvesting hebben gevonden 

 Hoe het internet voor ondersteuning kan gebruikt worden 

 Gemeenschapsgerichte bewustwordingsprogramma’s 

 Faciliteren van toegang tot gemeenschapsdiensten (bibliotheek, gemeenschapsdiensten, 

culturele activiteiten,…) 

 Ondersteuning voor geïntegreerde coöperaties 

 Andere… 

Inzicht in het belang van een casemanager in het huisvestingsproces voor mensen met een 

psychische kwetsbaarheid 

 Wat is de rol van Casemanager 

 Hoe kunnen we het proces van huisvestingsdiensten monitoren? 

 Hoe kunnen we buur ondersteunende diensten betrekken? 

 Hoe kunnen we de kwaliteit van de aangeboden dienstverlening evalueren? 

 Andere… 

Inzicht in de representaties, percepties, motivatie en tevredenheid van mensen met een psychische 

kwetsbaarheid 

 Hoe kunnen we gebruikers betrekken bij het vastleggen van de doelen 

 Hoe kunnen we ervoor zorgen dat gebruikers zich bewust worden van hun problemen 

 Instellen van beheer- en planningsprogramma’s 

 Ervoor zorgen dat er rekening wordt gehouden met de noden en de wensen van de 

gebruikers 

 Andere… 

Inzicht in het belang van flexibiliteit en klinisch bestuur in het huisvestingsproces van mensen met 

een psychische kwetsbaarheid 

 Monitoring teams in het woonproject 

 Flexibele regelingen voor medewerkers in een woonproject 
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 Regelingen rond betaling in het kader van samenwoning 

 Coöperatieve managementgroepen 

 Andere… 

Inzicht in het belang van verantwoordelijkheden en keuzes in het huisvestingproces voor mensen 

met een psychische kwetsbaarheid 

 Hoe kunnen we rekening houden met verschillende noden en mogelijkheden van gebruikers? 

 Hoe kunnen we een evenwicht vinden tussen de nood aan sociale interactie en de nood aan 

tijd alleen 

 De gebruikers de kans geven om beslissingen te nemen m.b.t. hun dagelijkse activiteiten 

 Financiële verantwoordelijkheid en implicaties als gebruikers het huis voor een bepaalde 

periode verlaten 

 Bijbehorende verantwoordelijkheden als een gebruiker wenst teug te kernen naar het land 

van herkomst. 

 Andere… 

Inzicht in het belang van vrijwilligers en de burgermaatschappij in het huisvestingsproces voor 

mensen met een psychische kwetsbaarheid 

 Activiteiten die relatievorming en sociale inclusie faciliteren 

 Andere… 

Inzicht in het belang van verantwoordelijkheden en keuzes in het huisvestingsproces voor mensen 

met een psychische kwetsbaarheid 

 Educatie in scholen 

 Vorming voor vrijwilligers, beheerders en medewerkers 

 Ondersteuning voor familie 

 Activiteiten die inzetten op sociale inclusie 

 Andere… 

Inzicht in het belang van hulpbronnen op vlak van huisvesting in het huisvestingsproces voor mensen 

met een psychische kwetsbaarheid 

 Hoe beslissen tussen accommodatie delen en alleen wonen 

 Dienst gestuurde organisaties 

 verzekeren dat afspraken rekening houden met de noden van de gebruiker 

 andere… 

 

Het zou leuk zijn moest je informatie kunnen toevoegen die ons helpen om zicht te krijgen op jouw 

ondersteuningsbehoeften. 
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4. Gebruikers en hun families 
 

Nummer de volgende vragen volgens wat jij belangrijk vindt, met 1 als het meest belangrijke. 

 

Inzicht in het belang van motivatie en tevredenheid in het huisvestingsproces van mensen met een 

psychische kwetsbaarheid 

 aandacht voor de esthetische aard van woonwijken en de geschiktheid van de omgeving 

 of het huis civiele woonaspecten heeft 

 respecteren van de privacy en ondersteuning van de autonomie (met inbegrip van het 

ontwikkelen van capaciteiten) 

 ondersteunen en faciliteren van de wensen van de gebruikers 

 andere.. 

inzicht in het evaluatieproces geïmplementeerd in het huisvestingsproces voor mensen met een 

psychische kwetsbaarheid 

 of een trainingsprogramma werd voorzien voor de start van het woonproject 

 werken met de gebruikers bij samenwonen in de toekomst en bij keuze van de woning 

 interventieteams in crisissituaties 

 werk gedaan met families 

 psycho-educatie op vlak van sociale vaardigheden 

 andere… 

inzicht in het belang van lokale hulpbronnen in het huisvestingsproces van mensen met een 

psychische kwetsbaarheid 

 de nabijheid van openbaar vervoer / winkelcentra 

 groen / natuur (parken) 

 mogelijkheden op vlak van werk of projecten die inzetten op het vinden van werk in de buurt 

 andere… 

inzicht in het belang van de casemanager in het huisvestingsproces voor mensen met een psychische 

kwetsbaarheid 

 ondersteuning van de casemanager voor de gebruiker, families en sociale functies 

 het aanmoedigen van de sociale integratie 

 andere… 

 

inzicht in het belang van flexibiliteit en klinisch bestuur in het huisvestingsproces voor mensen met 

een psychische kwetsbaarheid 

 therapiegroepen voor gebruikers en families 

 linken tussen families, diensten, gebruikers, overheden andere stakeholders 

 de toewijzing van rollen op basis van verschillende beroepen 

 of er een logboek of een structuur is en of deze structuur flexibel is 

 andere… 
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inzicht in het belang van verantwoordelijkheden en keuzes in het huisvestingsproces voor mensen 

met een psychische kwetsbaarheid 

 of de gebruiker geacht wordt in staat te zijn beslissingen te nemen en hiervoor 

verantwoordelijkheid te nemen 

 overwegen van het plan van de gebruiker 

 of de doelstellingen worden gedeeld 

 ondersteuning van vriendschap tussen gebruikers 

 

inzicht in het belang van vrijwilligers en de burgermaatschappij in het huisvestingsproces voor 

mensen met een psychische kwetsbaarheid 

 vorming voor vrijwilligers over geestelijke gezondheid, met inbegrip of de vrijwilliger zich 

bewust is van zijn rol en de link tussen professionals en het maatschappelijk middenveld 

 engagement vanuit de samenleving in het project 

 andere… 

inzicht in het belang van levenslang leren in het huisvestingsproces van mensen met een psychische 

kwetsbaarheid 

 sociale vaardigheidstraining om sociaal inzicht te versterken 

 of er een adequate campagne en hulpbronnen zijn om in te gaan tegen stigma 

 of de medewerkers voldoende gevormd zijn om ondersteuning te bieden in het woonproject 

 of er adequate informatie over geestelijke gezondheid in scholen is 

 of de familie iemand heeft om te contacteren in crisissituaties 

 andere… 

inzicht in het belang van hulpbronnen op vlak van huisvesting in het huisvestingsproces van mensen 

met een psychische kwetsbaarheid 

 de ervaring van pleeggezinnen en mensen met verschillende problemen die samenwonen en 

elkaar wederzijds ondersteunen (problemen op vlak van geestelijke gezondheid, 

drugverslaving,…) 

 het bestaan en de soorten ondersteuning die door de voorziening kunnen geboden worden, 

inclusief of er een specialist beschikbaar is 24/7. 

Inzicht in het belang van impactbeoordeling in het huisvestingsproces van mensen met een 

psychische kwetsbaarheid 

 professionelen die de behoeften en mogelijkheden van de gebruiker kan beoordelen en of 

isolatie wordt bestreden in overeenstemming met de wensen van de gebruiker 

 of de professionelen gestandaardiseerde methoden van interventie gebruiken 

 andere… 

 

Het zou leuk zijn moest je informatie kunnen toevoegen die ons helpen om zicht te krijgen op jouw 

ondersteuningsbehoeften. 
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