
Welkom!



Preventie Alliantie - Masterclass 6
27 september 2022| 15.00-17.00 uur 

Preventie van dak- en thuisloosheid | De positie van vrouwen

15.00-15.10 Introductie
Judith Wolf, hoogleraar ‘maatschappelijke zorg’ en trekker van de Preventie Alliantie, in 
gesprek met Piet-Hein Peeters over de achtergrond van de preventiealliantie en het thema 
van vanmiddag

15.15-15.45

15.45-16.00

An introduction on women’s homelessness
Paula Mayock, Associate Professor; School of Social Work and Social Policy, Trinity College 
Dublin

Op welke momenten kun je dak- en thuisloosheid voorkomen? 
In gesprek Ronja Bruijns, ervaringsdeskundige en deelnemer ‘housing first’

16.00-16.10 Pauze

16.10-16.40

16.40-16.50

Women’s homelessness: what to do?
Saranya Kogulathas (‘whole housing’ approach manager)

Waar en hoe kan lokaal beleid uitvoerende professionals helpen? 
In gesprek met Marijke van der Kruijt, Team toegang en traject, De Binnenvest, Leiden

16.55-17.00 Afronding met Judith Wolf



Enige praktische informatie

• Tijdens de bijeenkomst in eerste instantie graag je camera aan en geluid 
uit.

• We maken gebruik van mentimeter: een online instrument om ideeën 
en meningen te inventariseren. Je gaat via de webbrowser op je 
telefoon of je desk/laptop naar www.menti.com. De code is: 35 60 41 5   

• Inhoudelijke vragen of bijdragen via de chat zijn zeer welkom. 
Gespreksleider Piet-Hein Peeters zal daar zoveel mogelijk gebruik van 
maken. 

• Zet alvast je naam, functie en werkgever in de chat. Zo krijgt iedereen 
een beeld van wie er allemaal deelneemt

• Meer info: https://impuls-onderzoekscentrum.nl/preventiealliantie/
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Uitgaven van Preventie Alliantie

Website:
www.preventie-alliantie.nl

• Het Beleidskader Sociale inclusie

• Tien actiepunten bij preventie van dakloosheid

• Informatieblad uitstroom uit instelling voor jeugdzorg

• Gids bij uitstroom uit beschermd wonen: ‘Naar een thuis in de wijk’. 

• Informatie, interventies en praktijkvoorbeelden bij preventie van dakloosheid.

• Gids voor preventie van dakloosheid: ‘Iedereen heeft toekomst met een thuis’. 

http://www.preventie-alliantie.nl/
https://indd.adobe.com/view/b4adf02d-2c88-4191-b74b-930c7c1671cc
https://impuls-onderzoekscentrum.nl/wp-content/uploads/uitstroom-uit-instelling-voor-jeugdzorg.pdf
https://indd.adobe.com/view/4752ed2e-cf62-4af0-8839-372b5b57173b
https://impuls-onderzoekscentrum.nl/wp-content/uploads/bijlage-info-interventies-en-voorbeelden-bij-preventie.pdf

