
 

    

  

Samenvatting regionaal plan centrumgemeente Breda 

 

Het uitgangspunt in de regio Breda is goede opvang én begeleiding voor kwetsbare mensen die dak- 

of thuisloos zijn, of dreigen te worden, zodat ze maximaal kunnen meedoen in de samenleving. 

Gemeenten en maatschappelijke partners werken er samen om maatwerk te leveren en diversiteit in 

woon- en opvangmogelijkheden. Ze zetten alles op alles om mensen te motiveren voor een persoonlijk 

en passend traject. Steeds met duurzame oplossingen om terugval te voorkomen.  

 

De uitdaging 

Breda heeft de samenstelling van de groep dak- en thuislozen in regio zien veranderen. Het aantal 

economisch dak- en thuislozen zonder hulpvraag stijgt. Aan de andere kant wordt de zorgvraag 

steeds complexer en dus intensiever. Op de huidige woningmarkt zijn beperkte mogelijkheden om 

door te stromen naar een zelfstandige woning. Hierdoor komt de groeiende vraag naar begeleiding 

op weg naar een zelfstandig leven extra onder druk te staan.  

 

De aanpak 

De regio Breda heeft een versterkingsplan tegen dak- en thuisloosheid opgesteld om de huidige 

integrale aanpak gericht effectiever te maken: van opvang naar duurzaam wonen en participeren. 

Scherp in beeld is waar versterking nodig is en waar kwaliteit toegevoegd moet worden. Zo is er 

versterking nodig op het gebied van preventie en vroegsignalering. Ook moeten dak- en thuislozen 

meer mogelijkheden krijgen om mee te doen in de samenleving. Daarnaast is er een kwaliteitsimpuls 

nodig in het aanbod van woningen en opvangvoorzieningen in regio.  

 

Preventie 

De regio Breda wil sterk inzetten op preventie. Enkele initiatieven zijn: 

 

Aanpak zwerfjongeren  

Met buddy’s en het inrichten van een inlooppunt voor zwerfjongeren hoopt de regio Breda het 

aantal zwerfjongeren in beeld te krijgen en sterk terug te brengen.  

 

Aanpak Wakkerschudders 

Een huisuitzetting kan voorkomen worden als mensen ‘wakker worden geschud’. De regio Breda 

heeft daarom in samenwerking met corporaties twee ‘wakkerschudders’ aangesteld. Zij gaan als 

casemanager samen met de betrokkene een plan maken waarin ze de belemmeringen uit het 



 

    

  

leefdomein aanpakken. Op deze manier wordt huisuitzetting, en daarmee dak- of thuisloosheid, 

voorkomen.  

 

Investeren in ontmoeten en participatie 

De regio Breda zet in op de uitbereiding van het sociaal netwerk van kwetsbare burgers. Zo 

begeleiden medewerkers van de maatschappelijke opvang ex-daklozen naar vitale netwerken in de 

buurt, zoals buren en verenigingen. In Talentenfabriek De Faam kunnen mensen uit de 

maatschappelijke opvang in groepsverband werken aan hun talenten en hun herstel. Doordat ze 

informele contacten opdoen kunnen deze kwetsbare burgers zich beter zelfstandig redden.  

 

Vernieuwing van de opvang  

Breda vernieuwt de opvang met nieuwbouw voor de ‘doorstroomvoorziening’ en extra begeleiding. 

 

Wonen met begeleiding 

Via het project Springplank en de pilot ‘Onder de Pannen’ geeft Breda vorm aan het thema ‘wonen 

met begeleiding’. Daarnaast wordt het aantal (tijdelijk) beschikbare woningen uitgebreid, net als het 

concept Housing First. 

 

Contactpersoon 

Natasja van Meer, e-mail: npj.van.meer@breda.nl 

 

 
 


