
Welkom!



Preventie Alliantie - Masterclass 7
10 November 2022| 15.00-17.00 uur – inloggen vanaf 14.45 uur

Naar een thuis in de wijk | Uitstroom uit verblijfsinstellingen

15.00-15.20 Welkom en update
Judith Wolf: Preventie Alliantie: waar staan we nu? 
Over uitstroom uit instellingen: stand in > 50 gemeenten o.b.v. Preventiescanner Dakloosheid

15.20-15.55 Naar een sterke preventieve aanpak in Eindhoven o.b.v. rapportage Preventiescanner
Linda Wittebrood en Bregje van Laarhoven, beleidsadviseurs Sociaal Domein van resp. 
gemeenten Veldhoven en Eindhoven 
• Hoe zijn we aan de slag gegaan? 
• Woonvraag en ondersteuning bij uitstroom
• Werken aan 1-loket, woonzorgvisie, nieuwe urgentieverordening

15.55-16.05 Pauze 

16.05-16.35 Werkgroep Bijzondere Bemiddeling (WBB)
Jacques Steegemans, kwaliteitsmedewerker Leefbaarheid bij Talis, woningcorporatie 
Nijmegen
• Bemiddeling bij cliënten uit meer dan 20 instellingen naar zelfstandige huisvesting

16.35-16.55 Holly Haylock, trainer krachtgerichte interventies Impuls Academie en Ineke Engbers, project 
leider bij de Tussenvoorziening voor het CTI project
• Ondersteuning van cliënten met Critical Time Intervention, een effectieve interventie bij 

de transitie van verblijf naar wonen in de wijk

16.55-17.00 Preventie Alliantie 
- Gids bij uitstroom uit beschermd wonen – Naar een thuis in de wijk + bijlage
- Activiteiten 



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: 2958 5465

• 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/



Preventie Alliantie 2022 - 2023

• Masterclasses 14 februari & 23 mei 2023

• Leercirkel Preventie Dakloosheid voorjaar 

2023

• Leercirkel Een beschermd thuis

mogelijk 1e helft 2023
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Website:
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http://www.preventie-alliantie.nl/


Uitgaven van Preventie Alliantie

Website:
www.preventie-alliantie.nl

• Preventiescanner Dakloosheid 

• Het Beleidskader Sociale inclusie

• Tien actiepunten bij preventie van dakloosheid

• Informatie, interventies en praktijkvoorbeelden bij preventie van dakloosheid

• Informatieblad uitstroom uit instelling voor jeugdzorg

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

• Gids voor preventie van dakloosheid: ‘Toekomst met een thuis’ 

http://www.preventie-alliantie.nl/
https://impuls-onderzoekscentrum.nl/preventiealliantie/scanner/
https://indd.adobe.com/view/b4adf02d-2c88-4191-b74b-930c7c1671cc
https://indd.adobe.com/view/5a7a44a7-6419-4b7e-901f-71cfe1390a66
https://impuls-onderzoekscentrum.nl/wp-content/uploads/bijlage-info-interventies-en-voorbeelden-bij-preventie.pdf
https://impuls-onderzoekscentrum.nl/wp-content/uploads/uitstroom-uit-instelling-voor-jeugdzorg.pdf
https://indd.adobe.com/view/4752ed2e-cf62-4af0-8839-372b5b57173b

