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Scanner Preventie Dakloosheid - in stappen

✓Contact & inzicht in inhoud en uitvoering scanner preventie dakloosheid

✓Uitzetten van scanner onder gemeenten via digitale vragenlijst per mail

✓Data-analyse van scannerresultaten en weergave in tabellen

✓Rapportage:

Deel 1 Samenvatting van resultaten op niveau van regio 

Duiding van krachten & kansen | Versterking via snelle slagen en langere adem

Deel 2 Tabellen met resultaten op niveau van regio + van gemeenten

❑Terugkoppeling en bespreking resultaten op ambtelijk en/of bestuurlijk 
niveau, online

❑Indien gewenst bij uitwerking acties, advies van panel experts





Voorzorg: inkomen en schuldenvrij
Faciliteiten om ‘eerder uit de schulden’ te komen

Gemeenten

Regio 1

(n=6)

Regio 2

(n=6)

Regio 3 

(n=8)

Budgetcursus voor aanleren vaardigheden & gezond financieel gedrag 1 3 4

Ervaringsdeskundigen bij armoede voor ondersteuning bij 

inkomensbeheer en thuisadministratie

5 6 5

Regeling met inwoners voor betaling van vaste lasten uit uitkering 6 6 4

Huisbezoek bij huishoudens met twee of meer meldingen van 

betalingsachterstanden

6 6 3

1-loket voor budgetadvies, inkomensondersteuning en financiële 

vraagstukken bij betalingsachterstanden

5 5 6

Systeem vroegsignalering huurschulden, bij gemeente of ketenpartner 6 6 6

Afspraken woningcorporaties over melding en aanpak huur-

achterstanden

6 6 6

Afspraken energiebedrijven & waterbedrijf over melding en aanpak 

betalingsachterstanden

4 6 6

Afspraken zorgverzekeraars over melding en aanpak achterstand 

betaling zorgpremies

5 6 5

Afspraken particuliere huurders aangesloten bij brancheverenigingen 

particuliere verhuur over melding aan gemeenten huurachterstanden

1 2 1

Versoepelen criteria voor schuldhulpverlening 2 3 2



Voorzorg: relaties
Faciliteiten voor bemiddeling bij gezins- en relatieconflicten

Gemeenten

Regio 1

(n=6)

Regio 2

(n=6)

Regio 3 

(n=8)

Training sociale vaardigheden 5 4 3

Luisterlijn, SOS-lijn of telefoonwacht 3 4 3

Opvoedingsondersteuning, laagdrempelig 6 6 4

Eigen Krachtconferenties 1 1 2

Bemiddeling in gezinnen met oplopende conflicten, met risico’s van 

huisverlaten of weglopen (family mediation) 

2 3 1

Bemiddeling voor echtparen in een (vecht)scheiding 6 3 3

Voorlichtingscampagnes over huiselijk geweld, bv in wijk en via 

welzijnswerk en eerstelijnszorg

3 2 2

Samen eten in wijk met inzet van vrijwilligers/ ervaringsdeskundigen 0 5 4

Programma’s voor tegengaan van eenzaamheid & verstevigen van 

sociaal netwerk van kwetsbare inwoners

3 6 3

Thema avonden voor inwoners in wijk voor leren signaleren van 

risico’s op sociale uitsluiting & dakloosheid, en hoe hiermee om te 

gaan

6 1 0

Anti-stigmaprogramma’s in wijken, zoals ‘Mijn buurman is gek’ 1 0 1



Basiszorg: behouden van een thuis
Faciliteiten voor voorkomen van dakloosheid na een ingrijpende 

gebeurtenis

Gemeenten

Regio 1

(n=6)

Regio 2

(n=6)

Regio 3 

(n=8)

Informatie over hoe zelf onderdak te vinden (via website etc.) 3 5 2

Gemeentelijk loket voor informatie en advies voor voorkomen van 

dakloosheid

3 2 2

Welzijnswerk, o.a. wijkteams en maatschappelijk werk 5 5 4

Eerstelijnszorg; huisartsen, praktijkondersteuners GGZ 5 2 3

Laagdrempelige ondersteuning om proactief ‘achter de voordeur’ 

contact te krijgen met moeilijk bereikbare inwoners waarover 

ernstige zorgen bestaan. (Denk aan bemoeizorg)

4 5 2

Outreachende vroeginterventie om bij reëel en hoog risico op 

dakloosheid direct en proactief ondersteuning in te zetten voor 

tegengaan van dakloosheid. (Denk aan: ‘Erop af’)

3 4 2

Laagdrempelige ondersteuning in wijken om in reactie op ‘niet pluis’ 

signalen proactief ‘achter de voordeur’ contact te krijgen met 

kwetsbare inwoners om na te gaan of ondersteuning nodig is. 

2 4 3



Herstelzorg: borgen van een beschermd thuis

Nazorg bij vertrek uit een instelling 

Gemeenten

Regio 1

(n=6)

Regio 2

(n=6)

Regio 3 

(n=8)

Crisisopvang bij maatschappelijke opvang 3 3 4

Beschermd wonen 3 5 5

Detentie 2 2 3

GGZ instelling 3 1 4

Jeugdzorginstelling 3 2 2



Nazorg na vertrek uit een jeugdzorginstelling Gemeenten

Regio 1

(n=6)

Regio 2

(n=6)

Regio 3 

(n=8)

Training inkomensbeheer, huishoudadministratie etc. 2 2 1

Training van woonvaardigheden 2 2 0

Cliëntenondersteuners, voor ondersteuning bij het krijgen van juiste 

zorg en ondersteuning 2 2 1

Ervaringsdeskundigen, voor ondersteuning bij (leren) navigeren door 

complex van regelingen en instanties en krijgen van juiste zorg en 

continuïteit van zorg.

2 0 0

Systematische ondersteuning voor bepaalde tijd na vertrek met oog 

op een succesvolle overgang naar (begeleid) zelfstandig wonen

2 2 0

Programma voor krijgen en behouden van betekenisvolle 

dagactiviteiten, vrijwilligerswerk, werk en/of opleiding

2 1 0

Herstel- of krachtgroepen als steun bij herstelproces en voorkomen 

van terugval

0 2 0



Focus van preventieve aanpak dakloosheid
nog meer naar voren werken!

Voorzorg:

• Voldoe aan wettelijke verplichtingen (Wgs)

• Biedt maatwerk (bv bij participatiewet)

• Versterk eigen redzaamheid – denk en doevermogen van burgers

• Bemiddel in relaties: werk aan terugdringing van escalaties, geweld en overlast

• Investeer in collectief: steunstructuur, krachtpunten en krachtgroepen

Basiszorg:

• Versterk vroeginterventie & kies voor stoppen huisontruimingen

• Doorbetalen huurlasten als optie

• Wijkzorg, maatschappelijk werk & eerstelijnszorg: toegerust en gefaciliteerd?

• Inzetten op ‘niet pluis’ signalen



Focus van preventieve aanpak dakloosheid
nog meer naar voren werken!

Herstelzorg:

• Versterk nazorg: eisen aan aanbod tijdens verblijf & bij en na vertrek

Wonen, op maat:

• Voorzie bij verlies van onderdak – ongeacht route - in basisbenodigdheden voor 
stabiel wonen (inschrijving BRP; briefadres, ID etc.).

• Doorbetalen huurlasten bij opname als optie 

• Bij elk vertrek uit instelling eis van onderdak

• Werk aan tijdelijk wonen, dichtbij huis, bv ‘Onder de Pannen’



Regio 3



Scanner Preventie Dakloosheid | vervolg

• Evaluatie van pilot

• Aanpassen van vragenlijst/scanner i.s.m. gemeenten e.a.

• Uitvoering van scanner in 3 regio’s, vanaf september 2021

Interesse? Laat het snel weten!

Mail naar: Preventiealliantie-impuls@radboudumc.nl



Preventie Alliantie

Contact!



Preventie Alliantie 2021 

Masterclasses
23 September
25 November

Helpdesk
Loes Borst:
024-3614365
Annabel Scheepers:
0631125124 
Judith Wolf: 
0615872045
Judith.Wolf@Radboudumc.nl

Vragen:
Preventiealliantie-impuls@radboudumc.nl

Website:
https://impuls-
onderzoekscentrum.nl/preventiealliantie/


