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Samen voor een beschermd thuis
In de Impuls Werkplaats gaan we ‘Samen voor een beschermd thuis’. Inzet is de eigen regie en 
participatie van burgers in achterstandssituaties. Zij willen graag, net als ieder ander, een goed 
thuis en een leven dat de moeite waard is. Dat gaat niet vanzelf. Hiervoor zijn - op vier domeinen 
van het leven van burgers - condities nodig. De theorie van ‘sociale kwaliteit’ geeft een solide 
basis om in gemeenten aan die domeinen en condities te werken. 

 Jezelf zijn
Je goed en gezond voelen. Jezelf accepteren. Het gevoel van 
controle over jezelf en je leven hebben. Je kunnen weren en 
aanpassen bij uitdagingen. En: zin in het leven hebben. 

Erbij horen
Verbindingen die je hebt met anderen en hoe jullie ervoor 
elkaar zijn. Denk aan een partner, kinderen familie, vrienden, 
kennissen en buren. 

Meedoen
Bestaansvoorwaarden die je nodig hebt voor een goed leven 
en het gevoel van veiligheid dat je ervaart. 

Ertoe doen
Rechten, hulpbronnen en instituties waarvan je gebruik kunt 
maken. Maar ook over je interesse in de maatschappij.

Als steun bij de transformatieopdracht 
geeft de Impuls Werkplaats bij de vier 
domeinen van sociale kwaliteit:
 
•  Condities voor een beschermd thuis, 

bezien vanuit de behoeften van 
burgers;

•  Tools & modellen om in een goed 
onderbouwde aanpak aan die 
condities te werken. 

Tools & modellen
 Brochure Impuls werkplaats
 Filmpje academische werkplaats 
 eHealth overzicht

https://impuls-onderzoekscentrum.nl/impuls-werkplaats
https://impuls-onderzoekscentrum.nl/wp-content/uploads/brochure-academische-werkplaats-impuls-met-link-naar-filmpje.pdf
https://impuls-onderzoekscentrum.nl/impuls-werkplaats/wat-doen-wij
https://impuls-onderzoekscentrum.nl/wp-content/uploads/brochure-ehealth-definitief.pdf
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Kwaliteit van dagelijks leven
De mate waarin mensen
•  participeren in het sociale, economische en culturele leven en in de ontwikkeling  

van hun gemeenschap

•  onder condities die gunstig zijn voor hun welzijn en zelfrealisatie

•  waardoor zij op hun beurt invloed kunnen uitoefenen op de condities 

van hun eigen bestaan.

https://impuls-onderzoekscentrum.nl/impuls-werkplaats


Samen voor een beschermd thuis
Erbij horen

Jezelf zijnErtoe doen

Meedoen

Kwaliteit
van dagelijks

leven

Informele
relaties

Formele
relaties

Samen-
leving

Individu

© Wolf - 2020

Impuls 
Werkplaats

    Jezelf zijn
Condities voor welzijn & zelfrealisatie
• Gezondheid & gezonde leefstijl
• Zelforganiserend vermogen & zelfbepaling
• Veerkracht & weerbaarheid
• Positieve identiteit

Tools & modellen
 Werkboek ‘Op eigen kracht’

Hier werken we aan
• Ondersteuningstool ‘Een goed thuis’ 
• Onderzoek cliëntervaringen na uitstroom uit beschermd wonen

https://impuls-onderzoekscentrum.nl/impuls-werkplaats
https://impuls-onderzoekscentrum.nl/wp-content/uploads/samenvatting-werkboek-op-eigen-kracht.pdf
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    Erbij horen
Condities voor verbinding 
en wederkerige betrokkenheid en steun 

• Sociale steun en peer support

• Positieve, sociale verbindingen

• Ontmoetingsruimten & relatiebeheer in publieke ruimte

• Tegengaan van stigmatisering en zelfstigma

Tools & modellen
 Referentiekader ‘Niemand tussen wal en schip’.

 Filmpje referentiekader ‘Niemand tussen wal en schip’. 

 Krachtpunten in de wijk

 De kracht van ervaringszorg

 De kracht van herstelgroepen

Hier werken we aan
• Vroeginterventie in de wijk

https://impuls-onderzoekscentrum.nl/impuls-werkplaats
https://impuls-onderzoekscentrum.nl/wp-content/uploads/niemand-tussen-wal-en-schip-referentiekader-maatschappelijke-zorg-1.pdf
https://indd.adobe.com/view/cf0f9e5c-985b-4b0e-b94f-9e8a332d16b0
https://indd.adobe.com/view/cf0f9e5c-985b-4b0e-b94f-9e8a332d16b0
https://indd.adobe.com/view/19646827-09e9-4900-8f16-e2ccd5f8e584
https://indd.adobe.com/view/19646827-09e9-4900-8f16-e2ccd5f8e584
https://indd.adobe.com/view/08509063-d29f-492e-aade-b00cc4eaee13
https://indd.adobe.com/view/08509063-d29f-492e-aade-b00cc4eaee13
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    Meedoen
Condities voor een zeker en zingevend bestaan
• Woonruimte

• Werk, vrijwilligersinzet & school en opleiding

• Inkomen, steun bij financiën en schulden

• Veiligheid & overlastbeheersing

• Sport & cultuur

Tools & modellen
 Huurders over dreigende huisuitzetting

Hier werken we aan
• Project ‘financiële stress en armoede’

https://impuls-onderzoekscentrum.nl/impuls-werkplaats
https://www.radboudumc.nl/getmedia/8686f20f-760b-4473-9fd6-75784676893d/Huurders-over-een-dreigende-huisuitzetting-(Wolf).pdf.aspx
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    Ertoe doen
Condities voor toegang tot basisrechten 
en bescherming tegen uitsluiting
• Taalbeheersing

• Toegang tot zorg en instanties & vakbekwame professionals 

• Spectrum van krachtgerichte interventies

• Kwaliteit en continuïteit van ondersteuning

• Tegengaan van discriminatie

Tools & modellen
 Visiedocument opvang

 Krachtwerk

 Critical Time Intervention

  Housing First

   model en uitvoering

   instroom uitstroom klanten 

   functioneren klanten 

   beschikbare inzet 

   jongeren

  Rapport Krachtwerk-Mobility Mentoring®

Hier werken we aan
•  Ontwikkeling verdiepende workshops 

krachtinterventies

•  Evaluatie van implementatie van 

krachtinterventies

•  Procesevaluatie van transitieopgave 

‘beschermd thuis’

https://impuls-onderzoekscentrum.nl/impuls-werkplaats
https://www.radboudumc.nl/getmedia/1309420f-1522-4245-8045-b6a0e70e89ff/AW-Visiedocument-(Wolf).pdf.aspx
https://impuls-onderzoekscentrum.nl/wp-content/uploads/krachtwerk.pdf
https://impuls-onderzoekscentrum.nl/wp-content/uploads/cti.pdf
https://www.radboudumc.nl/getmedia/bb0d39da-e2a6-4142-b38f-b5bf208f8b3f/Informatieblad-Housing-First-model-en-uitvoering-van-Housing-First-in-Nederland-(Wolf).pdf.aspx
https://www.radboudumc.nl/getmedia/bb0d39da-e2a6-4142-b38f-b5bf208f8b3f/Informatieblad-Housing-First-model-en-uitvoering-van-Housing-First-in-Nederland-(Wolf).pdf.aspx
https://www.radboudumc.nl/getmedia/c1547983-a09f-45f6-8f54-bcf95c568ad4/Informatieblad-instroom-uitstroom-Housing-First-(Wolf).pdf.aspx
https://www.radboudumc.nl/getmedia/7ced0b10-ef3b-4f07-a647-c96c4de2b90e/Informatieblad-functioneren-klanten-Housing-First-(Wolf).pdf.aspx
https://www.radboudumc.nl/getmedia/c28f93e6-2be4-461f-8158-1daade4ed8f2/Informatieblad-Beschikbare-inzet-voor-Housing-First-trajecten-(Wolf).pdf.aspx
https://www.radboudumc.nl/getmedia/48d2d886-5670-4f67-b391-c55339416b24/Informatieblad-Housing-First-voor-jongeren-(Wolf).pdf.aspx
https://www.radboudumc.nl/getmedia/939265e2-1e50-4eaa-abd0-c644228e3e28/Rapportage-Krachtwerk-Mobility-Mentoring-definitief.pdf.aspx

