
 SCANNER PREVENTIE DAKLOOSHEID

Beschikbare beleidsinformatie en beleidskeuze

Risicofactoren voor (dreigende) dakloosheid op diverse

leefgebieden

Routes naar dakloosheid

Geen onderdak door ingrijpende levensgebeurtenis,

huisuitzetting of remigratie 

Geen onderdak na vertrek uit een (verblijf)instelling

Preventieve aanpak van dakloosheid 

Basiszorg, waaronder vroeg-interventie

Herstelzorg, waaronder nazorg

De Scanner Preventie Dakloosheid geeft gemeenten een beeld van

hun huidige preventieve aanpak van dakloosheid: wat is de kracht

ervan en wat wil je als gemeente behouden en wat zijn kansen

voor versterking. De scanner richt zich op:

De Scanner bestaat uit een vragenlijst die centrumgemeenten en

bijbehorende regiogemeenten elk online invullen. Daarmee

ontstaat een compleet beeld van de stand van zaken van de

preventieve aanpak van dakloosheid in de regio. De resultaten zijn

geanonimiseerd. 

PREVENTIE ALLIANTIE 

De Preventie Alliantie biedt gemeenten ondersteuning bij de

onderbouwing van hun preventiebeleid en bij hun activiteiten om

dakloosheid tegen te gaan. Dit gebeurt in het kader van de brede

aanpak dakloosheid, ondersteund door het ministerie van VWS,

uitgevoerd door Impuls, Radboudumc. De Scanner Preventie

Dakloosheid is een onderdeel van de Preventie Alliantie.

 DE RAPPORTAGE

Duiding van krachten & kansen van de preventieve aanpak

dakloosheid.

 Suggesties voor versterking via snelle slagen en langere adem.

Deel 1: samenvatting van de resultaten op het niveau van de regio; van de

centrumgemeente en de regiogemeenten tezamen:

Deel 2: tabellen met resultaten van alle gemeenten, met zich op de eigen

preventieve aanpak dakloosheid.

,

MEE DOEN?

Meedoen is gratis, zonder voorwaarden.

Interesse? Neem contact met ons op! 

@: Preventiealliantie-impuls@radboudumc.nl

T: 0631125124
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INZET VAN GEMEENTEN

Contactpersoon per regio voor contact met Preventie Alliantie.

Invullen van de vragenlijst van de scanner.

Organiseren van terugkoppeling van de resultaten op ambtelijk en/of

bestuurlijk niveau.

Doornemen van rapportage op evt. onjuistheden. 

PANEL VAN EXPERTS 

Een panel van experts is beschikbaar voor advies en ondersteuning  bij de

versterking van de preventieve aanpak dakloosheid naar aanleiding van de

resultaten van de scanner. 

De kapstok voor de rapportage is het door de Preventie Alliantie

ontwikkelde beleidskader. 
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