
Aanpak dakloosheid 2019-2022
In dit document staat een greep uit de opbrengsten van het Actieprogramma dak- en thuisloze 
jongeren (2019-2021) en Een (t)huis, een toekomst: de brede aanpak van dakloosheid (2020-2021). 
Blader door de vijf thema’s en klik door voor inspiratie, handreikingen en tools.

→ Actieprogramma dak- en thuisloze jongeren (2019-2021)
→ Een (t)huis, een toekomst (2020-2021)

(Terugval) preventie >

Dakloosheid brengt forse 
schade met zich mee en de 
weg naar herstel is vaak niet 
makkelijk. Preventief beleid is 
daarom essentieel.

Regie en herstel >

Om dakloosheid effectief te 
bestrijden zijn een integrale 
aanpak en goede samenwerking 
binnen de gehele hulpketen 
noodzakelijk. 

Financiële 
bestaanszekerheid >

Het is belangrijk dat iedereen 
voldoende inkomen heeft om 
zichzelf te onderhouden.  
Ook moeten schulden 
voorkomen worden.

Wonen eerst >

We maken de omslag van 
opvang naar wonen: (dreigend) 
dakloze mensen krijgen zo snel 
mogelijk een eigen woonplek 
met passende zorg en 
ondersteuning.

Opvang afbouwen 
en ombouwen >

De opvang wordt zoveel 
mogelijk afgebouwd.  
Waar opvang toch nodig is 
duurt dit zo kort mogelijk in een 
eigen kamer met ondersteuning  
op maat.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/03/14/actieprogramma-dak-en-thuisloze-jongeren-2019-2021?msclkid=027cb82eb5a511ec8149bb72675cc65d
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/06/03/kamerbrief-over-een-thuis-een-toekomst-de-aanpak-van-dak-en-thuisloosheid?msclkid=17e10f03b5a511ecb98f046bfdd89492


(Terugval) preventie
Dakloosheid brengt forse schade met zich mee en de weg 
naar herstel is vaak niet makkelijk. 

Preventief beleid is daarom essentieel: door mensen van betere infor-
matie te voorzien, bij dreigende schulden snel en effectief op te treden, 
huisuitzettingen te voorkomen, stabiele huisvesting te organiseren, 
uitstroom uit instituties te verbeteren en het voorkomen van terugval 
en stigma kan dakloosheid beter voorkomen worden. Want voorko-
men is altijd beter dan genezen.

Lees meer
→  Onderwijsproject Straatconsulaat (Den Haag)

→  Kennisdossier jongvolwassenen in kwetsbare posities (16-27) 

→  Factsheet uitstroom jongeren uit residentie jeugdhulp 

→  Werken aan persoonlijke ontwikkeling en scholing

→  Beeldvorming en stigmareductie

→  Informatievoorziening op 1 plek

→  Preventiescanner beleid dakloosheid voor gemeenten

→  MKBA doorbraakbudget dak- en thuisloze jongeren

Projecten en inspiratie

7 tips van de Preventie Alliantie
De Preventie Alliantie geeft gemeenten een steuntje in de rug bij hun preventie-
beleid voor het tegengaan van dakloosheid. Een gesprek over vroeg erbij zijn, 
nazorg, tijdelijk wonen, bestaanszekerheid en meedoen in de samenleving. Met 
zeven praktische preventietips om morgen meteen mee aan de slag te gaan. 
Lees meer >

Voorkomen huisuitzettingen (Amsterdam)
Voorkom huisuitzettingen en je sluit een route naar dakloosheid af. De ge-
meente Amsterdam zag het aantal huisuitzettingen in sociale huurwoningen in 
tien jaar tijd dalen van achthonderd per jaar naar nagenoeg nul. Lees meer>

Kamers met Aandacht
Kamers met Aandacht is er voor jongeren tussen de 18 en de 23 jaar die uit de 
residentiele jeugdzorg stromen. Wanneer jongeren uit de jeugdzorg stromen 
staan ze er in veel opzichten alleen voor. Zij hebben of willen vaak geen begelei-
ding meer en geen netwerk om op terug te vallen. Kamers met Aandacht bevor-
dert positieve uitstroom uit jeugdzorg door voor jongeren tussen de 18 en 23 
jaar naar kamers bij particulieren te zoeken. Hier is, naast ambulante begelei-
ding, ook informele steun aanwezig in de vorm van huisgenoten of betrokken 
buren. Op die manier wordt dakloosheid voorkomen. Lees meer >

≡

https://magazines.rijksoverheid.nl/vws/iedereenondereendak/2021/02/tips--tools-voor-een-krachtig-preventiebeleid
https://magazines.rijksoverheid.nl/vws/iedereenondereendak/2021/03/interview-3-geregelde-betaling-amsterdam
https://www.iedereenondereendak.nl/wat-er-al-gebeurt/jongeren/kamers-met-aandacht


(Terugval) preventie
Dakloosheid brengt forse schade met zich mee en de weg 
naar herstel is vaak niet makkelijk. 

Preventief beleid is daarom essentieel: door mensen van betere infor-
matie te voorzien, bij dreigende schulden snel en effectief op te treden, 
huisuitzettingen te voorkomen, stabiele huisvesting te organiseren, 
uitstroom uit instituties te verbeteren en het voorkomen van terugval 
en stigma kan dakloosheid beter voorkomen worden. Want voorko-
men is altijd beter dan genezen.

Lees meer
→  Onderwijsproject Straatconsulaat (Den Haag)

→  Kennisdossier jongvolwassenen in kwetsbare posities (16-27) 

→  Factsheet uitstroom jongeren uit residentie jeugdhulp 

→  Werken aan persoonlijke ontwikkeling en scholing

→  Beeldvorming en stigmareductie

→  Informatievoorziening op 1 plek

→  Preventiescanner beleid dakloosheid voor gemeenten

→  MKBA doorbraakbudget dak- en thuisloze jongeren

7 tips van de Preventie Alliantie
De Preventie Alliantie geeft gemeenten een steuntje in de rug bij hun preventie-
beleid voor het tegengaan van dakloosheid. Een gesprek over vroeg erbij zijn, 
nazorg, tijdelijk wonen, bestaanszekerheid en meedoen in de samenleving. Met 
zeven praktische preventietips om morgen meteen mee aan de slag te gaan. 
Lees meer >

Voorkomen huisuitzettingen (Amsterdam)
Voorkom huisuitzettingen en je sluit een route naar dakloosheid af. De ge-
meente Amsterdam zag het aantal huisuitzettingen in sociale huurwoningen in 
tien jaar tijd dalen van achthonderd per jaar naar nagenoeg nul. Lees meer>

Kamers met Aandacht
Kamers met Aandacht is er voor jongeren tussen de 18 en de 23 jaar die uit de 
residentiele jeugdzorg stromen. Wanneer jongeren uit de jeugdzorg stromen 
staan ze er in veel opzichten alleen voor. Zij hebben of willen vaak geen begelei-
ding meer en geen netwerk om op terug te vallen. Kamers met Aandacht bevor-
dert positieve uitstroom uit jeugdzorg door voor jongeren tussen de 18 en 23 
jaar naar kamers bij particulieren te zoeken. Hier is, naast ambulante begelei-
ding, ook informele steun aanwezig in de vorm van huisgenoten of betrokken 
buren. Op die manier wordt dakloosheid voorkomen. Lees meer >

Projecten en inspiratie

≡≡

(Terugval) preventie

Onderwijsproject Straatconsulaat alliantie  

(Den Haag)

Dakloze jongeren in de opvang missen vaak perspectief – een stap 

naar de toekomst. Soms hebben zij hun school niet af kunnen 

maken. Het Straat Consulaat in Den Haag pakte dit signaal op. Met 

het educatieproject ‘Weer naar school’ krijgen (voormalig) dakloze 

jongeren, ook als ze schulden hebben, de kans om alsnog een 

opleiding te volgen.

Lees meer >

https://magazines.rijksoverheid.nl/vws/iedereenondereendak/2020/01/van-opvang-naar-opleiding-met-‘weer-naar-school’-project


(Terugval) preventie
Dakloosheid brengt forse schade met zich mee en de weg 
naar herstel is vaak niet makkelijk. 

Preventief beleid is daarom essentieel: door mensen van betere infor-
matie te voorzien, bij dreigende schulden snel en effectief op te treden, 
huisuitzettingen te voorkomen, stabiele huisvesting te organiseren, 
uitstroom uit instituties te verbeteren en het voorkomen van terugval 
en stigma kan dakloosheid beter voorkomen worden. Want voorko-
men is altijd beter dan genezen.

Lees meer
→  Onderwijsproject Straatconsulaat (Den Haag)

→  Kennisdossier jongvolwassenen in kwetsbare posities (16-27) 

→  Factsheet uitstroom jongeren uit residentie jeugdhulp 

→  Werken aan persoonlijke ontwikkeling en scholing

→  Beeldvorming en stigmareductie

→  Informatievoorziening op 1 plek

→  Preventiescanner beleid dakloosheid voor gemeenten

→  MKBA doorbraakbudget dak- en thuisloze jongeren

7 tips van de Preventie Alliantie
De Preventie Alliantie geeft gemeenten een steuntje in de rug bij hun preventie-
beleid voor het tegengaan van dakloosheid. Een gesprek over vroeg erbij zijn, 
nazorg, tijdelijk wonen, bestaanszekerheid en meedoen in de samenleving. Met 
zeven praktische preventietips om morgen meteen mee aan de slag te gaan. 
Lees meer >

Voorkomen huisuitzettingen (Amsterdam)
Voorkom huisuitzettingen en je sluit een route naar dakloosheid af. De ge-
meente Amsterdam zag het aantal huisuitzettingen in sociale huurwoningen in 
tien jaar tijd dalen van achthonderd per jaar naar nagenoeg nul. Lees meer>

Kamers met Aandacht
Kamers met Aandacht is er voor jongeren tussen de 18 en de 23 jaar die uit de 
residentiele jeugdzorg stromen. Wanneer jongeren uit de jeugdzorg stromen 
staan ze er in veel opzichten alleen voor. Zij hebben of willen vaak geen begelei-
ding meer en geen netwerk om op terug te vallen. Kamers met Aandacht bevor-
dert positieve uitstroom uit jeugdzorg door voor jongeren tussen de 18 en 23 
jaar naar kamers bij particulieren te zoeken. Hier is, naast ambulante begelei-
ding, ook informele steun aanwezig in de vorm van huisgenoten of betrokken 
buren. Op die manier wordt dakloosheid voorkomen. Lees meer >

Projecten en inspiratie

≡≡

(Terugval) preventie

Kennisdossier jongvolwassenen in  

kwetsbare posities (16-27)

Ruim tweederde van de dakloze jongeren heeft een verleden met 

jeugdhulp. Het is daarom van groot belang dat de basisvoorwaarden 

op de 5 leefgebieden om een volwaardig eigen leven te starten op 

orde zijn voordat iemand de Jeugdzorg verlaat. De overgang bij  

18 jaar moet en kan beter, zodat nieuwe instroom van dak- en 

thuisloze jongeren wordt voorkomen. Alles over het goed regelen de 

overgang na 18 jaar 

lees je hier >

https://www.nji.nl/van-jeugd-naar-volwassenheid/waar-lopen-jongeren-tussen-16-en-27-jaar-tegenaan


(Terugval) preventie
Dakloosheid brengt forse schade met zich mee en de weg 
naar herstel is vaak niet makkelijk. 

Preventief beleid is daarom essentieel: door mensen van betere infor-
matie te voorzien, bij dreigende schulden snel en effectief op te treden, 
huisuitzettingen te voorkomen, stabiele huisvesting te organiseren, 
uitstroom uit instituties te verbeteren en het voorkomen van terugval 
en stigma kan dakloosheid beter voorkomen worden. Want voorko-
men is altijd beter dan genezen.

Lees meer
→  Onderwijsproject Straatconsulaat (Den Haag)

→  Kennisdossier jongvolwassenen in kwetsbare posities (16-27) 

→  Factsheet uitstroom jongeren uit residentie jeugdhulp 

→  Werken aan persoonlijke ontwikkeling en scholing

→  Beeldvorming en stigmareductie

→  Informatievoorziening op 1 plek

→  Preventiescanner beleid dakloosheid voor gemeenten

→  MKBA doorbraakbudget dak- en thuisloze jongeren

7 tips van de Preventie Alliantie
De Preventie Alliantie geeft gemeenten een steuntje in de rug bij hun preventie-
beleid voor het tegengaan van dakloosheid. Een gesprek over vroeg erbij zijn, 
nazorg, tijdelijk wonen, bestaanszekerheid en meedoen in de samenleving. Met 
zeven praktische preventietips om morgen meteen mee aan de slag te gaan. 
Lees meer >

Voorkomen huisuitzettingen (Amsterdam)
Voorkom huisuitzettingen en je sluit een route naar dakloosheid af. De ge-
meente Amsterdam zag het aantal huisuitzettingen in sociale huurwoningen in 
tien jaar tijd dalen van achthonderd per jaar naar nagenoeg nul. Lees meer>

Kamers met Aandacht
Kamers met Aandacht is er voor jongeren tussen de 18 en de 23 jaar die uit de 
residentiele jeugdzorg stromen. Wanneer jongeren uit de jeugdzorg stromen 
staan ze er in veel opzichten alleen voor. Zij hebben of willen vaak geen begelei-
ding meer en geen netwerk om op terug te vallen. Kamers met Aandacht bevor-
dert positieve uitstroom uit jeugdzorg door voor jongeren tussen de 18 en 23 
jaar naar kamers bij particulieren te zoeken. Hier is, naast ambulante begelei-
ding, ook informele steun aanwezig in de vorm van huisgenoten of betrokken 
buren. Op die manier wordt dakloosheid voorkomen. Lees meer >

Projecten en inspiratie

≡≡

(Terugval) preventie

Factsheet uitstroom jongeren uit  

residentie jeugdhulp 

Jongeren die gedurende langere tijd in een jeugdzorginstelling 

hebben gewoond, staan op relatief grote afstand tot het ‘gewone’ 

leven en zijn mede daardoor extra kwetsbaar bij terugkeer in de 

maatschappij. Zij lopen een reële kans om dakloos te worden: 

velen missen een stabiel thuis. Hoe je ervoor zorgt dat geen jongere 

dakloos wordt als gevolg van vertrek uit een jeugdinstelling .

lees je hier > 

https://impuls-onderzoekscentrum.nl/wp-content/uploads/uitstroom-uit-instelling-voor-jeugdzorg.pdf


(Terugval) preventie
Dakloosheid brengt forse schade met zich mee en de weg 
naar herstel is vaak niet makkelijk. 

Preventief beleid is daarom essentieel: door mensen van betere infor-
matie te voorzien, bij dreigende schulden snel en effectief op te treden, 
huisuitzettingen te voorkomen, stabiele huisvesting te organiseren, 
uitstroom uit instituties te verbeteren en het voorkomen van terugval 
en stigma kan dakloosheid beter voorkomen worden. Want voorko-
men is altijd beter dan genezen.

Lees meer
→  Onderwijsproject Straatconsulaat (Den Haag)

→  Kennisdossier jongvolwassenen in kwetsbare posities (16-27) 

→  Factsheet uitstroom jongeren uit residentie jeugdhulp 

→  Werken aan persoonlijke ontwikkeling en scholing

→  Beeldvorming en stigmareductie

→  Informatievoorziening op 1 plek

→  Preventiescanner beleid dakloosheid voor gemeenten

→  MKBA doorbraakbudget dak- en thuisloze jongeren

7 tips van de Preventie Alliantie
De Preventie Alliantie geeft gemeenten een steuntje in de rug bij hun preventie-
beleid voor het tegengaan van dakloosheid. Een gesprek over vroeg erbij zijn, 
nazorg, tijdelijk wonen, bestaanszekerheid en meedoen in de samenleving. Met 
zeven praktische preventietips om morgen meteen mee aan de slag te gaan. 
Lees meer >

Voorkomen huisuitzettingen (Amsterdam)
Voorkom huisuitzettingen en je sluit een route naar dakloosheid af. De ge-
meente Amsterdam zag het aantal huisuitzettingen in sociale huurwoningen in 
tien jaar tijd dalen van achthonderd per jaar naar nagenoeg nul. Lees meer>

Kamers met Aandacht
Kamers met Aandacht is er voor jongeren tussen de 18 en de 23 jaar die uit de 
residentiele jeugdzorg stromen. Wanneer jongeren uit de jeugdzorg stromen 
staan ze er in veel opzichten alleen voor. Zij hebben of willen vaak geen begelei-
ding meer en geen netwerk om op terug te vallen. Kamers met Aandacht bevor-
dert positieve uitstroom uit jeugdzorg door voor jongeren tussen de 18 en 23 
jaar naar kamers bij particulieren te zoeken. Hier is, naast ambulante begelei-
ding, ook informele steun aanwezig in de vorm van huisgenoten of betrokken 
buren. Op die manier wordt dakloosheid voorkomen. Lees meer >

Projecten en inspiratie

≡≡

(Terugval) preventie

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en scholing

In het proefveld ‘Onderwijs op Maat’ zijn 20 (ex) dak- en thuisloze 

jongeren tussen de 18 en 27 jaar terug naar school begeleid. De 

knelpunten die de jongeren op het gebied van o.a. huisvesting, 

financiën, psychische gezondheid en onderwijs ondervinden, 

worden door casusregisseurs, het doorbraakteam en de stuurgroep 

aangepakt. Het doel is dat de jongeren in plaats van het hoofd vol 

zorgen, het hoofd in de boeken stoppen om zo een startkwalificatie 

in het middelbare beroepsonderwijs (mbo) te behalen.

Lees meer >

https://www.iedereenondereendak.nl/aanpak-dakloosheid/documenten/publicaties/2022/3/24/resultaatflyer-proefveld


(Terugval) preventie
Dakloosheid brengt forse schade met zich mee en de weg 
naar herstel is vaak niet makkelijk. 

Preventief beleid is daarom essentieel: door mensen van betere infor-
matie te voorzien, bij dreigende schulden snel en effectief op te treden, 
huisuitzettingen te voorkomen, stabiele huisvesting te organiseren, 
uitstroom uit instituties te verbeteren en het voorkomen van terugval 
en stigma kan dakloosheid beter voorkomen worden. Want voorko-
men is altijd beter dan genezen.

Lees meer
→  Onderwijsproject Straatconsulaat (Den Haag)

→  Kennisdossier jongvolwassenen in kwetsbare posities (16-27) 

→  Factsheet uitstroom jongeren uit residentie jeugdhulp 

→  Werken aan persoonlijke ontwikkeling en scholing

→  Beeldvorming en stigmareductie

→  Informatievoorziening op 1 plek

→  Preventiescanner beleid dakloosheid voor gemeenten

→  MKBA doorbraakbudget dak- en thuisloze jongeren

7 tips van de Preventie Alliantie
De Preventie Alliantie geeft gemeenten een steuntje in de rug bij hun preventie-
beleid voor het tegengaan van dakloosheid. Een gesprek over vroeg erbij zijn, 
nazorg, tijdelijk wonen, bestaanszekerheid en meedoen in de samenleving. Met 
zeven praktische preventietips om morgen meteen mee aan de slag te gaan. 
Lees meer >

Voorkomen huisuitzettingen (Amsterdam)
Voorkom huisuitzettingen en je sluit een route naar dakloosheid af. De ge-
meente Amsterdam zag het aantal huisuitzettingen in sociale huurwoningen in 
tien jaar tijd dalen van achthonderd per jaar naar nagenoeg nul. Lees meer>

Kamers met Aandacht
Kamers met Aandacht is er voor jongeren tussen de 18 en de 23 jaar die uit de 
residentiele jeugdzorg stromen. Wanneer jongeren uit de jeugdzorg stromen 
staan ze er in veel opzichten alleen voor. Zij hebben of willen vaak geen begelei-
ding meer en geen netwerk om op terug te vallen. Kamers met Aandacht bevor-
dert positieve uitstroom uit jeugdzorg door voor jongeren tussen de 18 en 23 
jaar naar kamers bij particulieren te zoeken. Hier is, naast ambulante begelei-
ding, ook informele steun aanwezig in de vorm van huisgenoten of betrokken 
buren. Op die manier wordt dakloosheid voorkomen. Lees meer >

Projecten en inspiratie

≡≡

(Terugval) preventie

Beeldvorming en stigmareductie

Het stigmatiserende beeld van slapende verslaafde mensen op 

een bankje helpt niet om de gewenste verandering in de aanpak 

dakloosheid op gang te brengen. We hebben nieuwe beelden en 

begrippen nodig, zo blijkt uit het onderzoek van Het Beelddepot. Dat 

leidt tot positievere beeldvorming, progressiever en inclusiever beleid 

en draagvlak in de samenleving voor de huisvesting van (ex) dakloze 

mensen. 

Lees meer >

https://magazines.rijksoverheid.nl/vws/iedereenondereendak/2021/03/dakloze-jongeren-in-het-juiste-perspectief


(Terugval) preventie
Dakloosheid brengt forse schade met zich mee en de weg 
naar herstel is vaak niet makkelijk. 

Preventief beleid is daarom essentieel: door mensen van betere infor-
matie te voorzien, bij dreigende schulden snel en effectief op te treden, 
huisuitzettingen te voorkomen, stabiele huisvesting te organiseren, 
uitstroom uit instituties te verbeteren en het voorkomen van terugval 
en stigma kan dakloosheid beter voorkomen worden. Want voorko-
men is altijd beter dan genezen.

Lees meer
→  Onderwijsproject Straatconsulaat (Den Haag)

→  Kennisdossier jongvolwassenen in kwetsbare posities (16-27) 

→  Factsheet uitstroom jongeren uit residentie jeugdhulp 

→  Werken aan persoonlijke ontwikkeling en scholing

→  Beeldvorming en stigmareductie

→  Informatievoorziening op 1 plek

→  Preventiescanner beleid dakloosheid voor gemeenten

→  MKBA doorbraakbudget dak- en thuisloze jongeren

7 tips van de Preventie Alliantie
De Preventie Alliantie geeft gemeenten een steuntje in de rug bij hun preventie-
beleid voor het tegengaan van dakloosheid. Een gesprek over vroeg erbij zijn, 
nazorg, tijdelijk wonen, bestaanszekerheid en meedoen in de samenleving. Met 
zeven praktische preventietips om morgen meteen mee aan de slag te gaan. 
Lees meer >

Voorkomen huisuitzettingen (Amsterdam)
Voorkom huisuitzettingen en je sluit een route naar dakloosheid af. De ge-
meente Amsterdam zag het aantal huisuitzettingen in sociale huurwoningen in 
tien jaar tijd dalen van achthonderd per jaar naar nagenoeg nul. Lees meer>

Kamers met Aandacht
Kamers met Aandacht is er voor jongeren tussen de 18 en de 23 jaar die uit de 
residentiele jeugdzorg stromen. Wanneer jongeren uit de jeugdzorg stromen 
staan ze er in veel opzichten alleen voor. Zij hebben of willen vaak geen begelei-
ding meer en geen netwerk om op terug te vallen. Kamers met Aandacht bevor-
dert positieve uitstroom uit jeugdzorg door voor jongeren tussen de 18 en 23 
jaar naar kamers bij particulieren te zoeken. Hier is, naast ambulante begelei-
ding, ook informele steun aanwezig in de vorm van huisgenoten of betrokken 
buren. Op die manier wordt dakloosheid voorkomen. Lees meer >

Projecten en inspiratie

≡≡

(Terugval) preventie

Informatievoorziening op 1 plek 

Goede informatievoorziening helpt jongeren om geïnformeerde 

keuzes te maken en draagt bij aan regie over hun eigen leven. 

Bovendien heeft het een preventieve werking. Het helpt bijvoorbeeld 

als jongeren (en ouders) op tijd weten wat zij allemaal moeten 

regelen voor hun 18e verjaardag en als zij voor toegang tot 

voorzieningen zelf de weg kunnen vinden in het systeem. Het is 

belangrijk dat alle relevante informatie op één plek te vinden is. 

Steeds meer gemeenten werken om die reden met een site of app 

waarin alle informatie overzichtelijk terug te vinden is. Een voorbeeld 

hiervan is Kwikstart, waar gemeenten een pagina kunnen vullen met 

lokale informatie over alle leefgebieden. 

Lees meer >

https://www.kinderperspectief.nl/portfolio/kwikstart/


(Terugval) preventie
Dakloosheid brengt forse schade met zich mee en de weg 
naar herstel is vaak niet makkelijk. 

Preventief beleid is daarom essentieel: door mensen van betere infor-
matie te voorzien, bij dreigende schulden snel en effectief op te treden, 
huisuitzettingen te voorkomen, stabiele huisvesting te organiseren, 
uitstroom uit instituties te verbeteren en het voorkomen van terugval 
en stigma kan dakloosheid beter voorkomen worden. Want voorko-
men is altijd beter dan genezen.

Lees meer
→  Onderwijsproject Straatconsulaat (Den Haag)

→  Kennisdossier jongvolwassenen in kwetsbare posities (16-27) 

→  Factsheet uitstroom jongeren uit residentie jeugdhulp 

→  Werken aan persoonlijke ontwikkeling en scholing

→  Beeldvorming en stigmareductie

→  Informatievoorziening op 1 plek

→  Preventiescanner beleid dakloosheid voor gemeenten

→  MKBA doorbraakbudget dak- en thuisloze jongeren

7 tips van de Preventie Alliantie
De Preventie Alliantie geeft gemeenten een steuntje in de rug bij hun preventie-
beleid voor het tegengaan van dakloosheid. Een gesprek over vroeg erbij zijn, 
nazorg, tijdelijk wonen, bestaanszekerheid en meedoen in de samenleving. Met 
zeven praktische preventietips om morgen meteen mee aan de slag te gaan. 
Lees meer >

Voorkomen huisuitzettingen (Amsterdam)
Voorkom huisuitzettingen en je sluit een route naar dakloosheid af. De ge-
meente Amsterdam zag het aantal huisuitzettingen in sociale huurwoningen in 
tien jaar tijd dalen van achthonderd per jaar naar nagenoeg nul. Lees meer>

Kamers met Aandacht
Kamers met Aandacht is er voor jongeren tussen de 18 en de 23 jaar die uit de 
residentiele jeugdzorg stromen. Wanneer jongeren uit de jeugdzorg stromen 
staan ze er in veel opzichten alleen voor. Zij hebben of willen vaak geen begelei-
ding meer en geen netwerk om op terug te vallen. Kamers met Aandacht bevor-
dert positieve uitstroom uit jeugdzorg door voor jongeren tussen de 18 en 23 
jaar naar kamers bij particulieren te zoeken. Hier is, naast ambulante begelei-
ding, ook informele steun aanwezig in de vorm van huisgenoten of betrokken 
buren. Op die manier wordt dakloosheid voorkomen. Lees meer >

Projecten en inspiratie

≡≡

(Terugval) preventie

Preventiescanner beleid dakloosheid  

voor gemeenten

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 en regio behouden en 

wat zijn kansen voor versterking. De Preventiescanner bestaat uit 

een vragenlijst die gemeenten invullen. Daarmee ontstaat een 

compleet beeld van de stand van zaken van de preventieve aanpak 

van dakloosheid, en wordt scherp waar nog uitdagingen en kansen 

liggen.

Lees meer >

https://impuls-onderzoekscentrum.nl/preventiealliantie/scanner/


(Terugval) preventie
Dakloosheid brengt forse schade met zich mee en de weg 
naar herstel is vaak niet makkelijk. 

Preventief beleid is daarom essentieel: door mensen van betere infor-
matie te voorzien, bij dreigende schulden snel en effectief op te treden, 
huisuitzettingen te voorkomen, stabiele huisvesting te organiseren, 
uitstroom uit instituties te verbeteren en het voorkomen van terugval 
en stigma kan dakloosheid beter voorkomen worden. Want voorko-
men is altijd beter dan genezen.

Lees meer
→  Onderwijsproject Straatconsulaat (Den Haag)

→  Kennisdossier jongvolwassenen in kwetsbare posities (16-27) 

→  Factsheet uitstroom jongeren uit residentie jeugdhulp 

→  Werken aan persoonlijke ontwikkeling en scholing

→  Beeldvorming en stigmareductie

→  Informatievoorziening op 1 plek

→  Preventiescanner beleid dakloosheid voor gemeenten

→  MKBA doorbraakbudget dak- en thuisloze jongeren

7 tips van de Preventie Alliantie
De Preventie Alliantie geeft gemeenten een steuntje in de rug bij hun preventie-
beleid voor het tegengaan van dakloosheid. Een gesprek over vroeg erbij zijn, 
nazorg, tijdelijk wonen, bestaanszekerheid en meedoen in de samenleving. Met 
zeven praktische preventietips om morgen meteen mee aan de slag te gaan. 
Lees meer >

Voorkomen huisuitzettingen (Amsterdam)
Voorkom huisuitzettingen en je sluit een route naar dakloosheid af. De ge-
meente Amsterdam zag het aantal huisuitzettingen in sociale huurwoningen in 
tien jaar tijd dalen van achthonderd per jaar naar nagenoeg nul. Lees meer>

Kamers met Aandacht
Kamers met Aandacht is er voor jongeren tussen de 18 en de 23 jaar die uit de 
residentiele jeugdzorg stromen. Wanneer jongeren uit de jeugdzorg stromen 
staan ze er in veel opzichten alleen voor. Zij hebben of willen vaak geen begelei-
ding meer en geen netwerk om op terug te vallen. Kamers met Aandacht bevor-
dert positieve uitstroom uit jeugdzorg door voor jongeren tussen de 18 en 23 
jaar naar kamers bij particulieren te zoeken. Hier is, naast ambulante begelei-
ding, ook informele steun aanwezig in de vorm van huisgenoten of betrokken 
buren. Op die manier wordt dakloosheid voorkomen. Lees meer >

Projecten en inspiratie
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(Terugval) preventie

MKBA doorbraakbudget dak- en thuisloze jongeren

Met hulp van de Doorbraakmethode worden hoge maatschappelijke 

kosten voorkomen. Bijvoorbeeld omdat professionals kunnen 

investeren in bestaanszekerheid (geld, wonen) en daardoor besparen 

op zorg (begeleiding, jeugdhulp, geestelijke gezondheidszorg).  

Met het door Kansfonds beschikbaar gesteld bureaucratievrij of 

‘doorbraak’-geld zijn binnen het Actieprogramma ruim 160 jongeren 

geholpen. Uit de analyse van het Instituut voor Publieke Waarden 

blijkt dat per jongere gemiddeld 3.850 euro aan doorbraken is 

uitgegeven. De gekozen oplossingen leidden tot maatschappelijke 

besparingen van in totaal 4.588.500,- euro, wat gemiddeld neerkomt 

op een besparing van 28.500 per oplossing ten opzichte van het 

bestaande of dreigende scenario.

Lees meer >

https://doorbraakmuseum.doorbraakmethode.nl/outoftheboxbox


Regie en herstel
Om dakloosheid effectief te bestrijden zijn een integrale 
aanpak en goede samenwerking binnen de gehele 
hulpketen noodzakelijk.

Het bieden van regie op alle leefgebieden met een vast contactpersoon die 
overzicht heeft is belangrijk deel van de oplossing. Als dat in elke gemeente 
consequent plaatsvindt, kunnen we een enorme bijdrage leveren aan het 
voorkomen van terugval en het sneller laten uitstromen van mensen naar 
de juiste plek. Het betrekken van ervaringskennis in ondersteuning en in 
beleidsontwikkeling is een waardevolle toevoeging die steeds vaker wordt 
benut. Ook eigen regie is een belangrijke voorwaarde voor het werken aan 
herstel. De kwaliteit van leven van dak- en thuisloze mensen hangt af van de 
mate waarin zij meedoen aan de samenleving en van de aard en de omvang 
van hun sociaal netwerk. 

Lees meer
→  Het belang van een briefadres

→  MKBA ervaringsdeskundige ondersteuning 

→  Het belang van jongerenparticipatie 

→  Wat werkt bij dak- en thuisloze jongeren

→  De basis op orden

→  Persoonlijke ontwikkeling jongeren: IDO (Lelystad)

→  Persoonlijke ontwikkeling jongeren: In2YourPlace (Heerlen)

→  De Persoonlijke ontwikkeling jongeren: sporten en bewegen   

(LifeGoals)

Projecten en inspiratie

Jongerenregisseur (Haarlem)
Eén van de zaken die steevast door ervaringsdeskundige jongeren wordt ge-
noemd als randvoorwaarde voor efficiëntere en betere ondersteuning, is het 
regelen van een vaste contactpersoon die de regie houdt op de ondersteuning. 
Vrijwel altijd hebben dak- en thuisloze jongeren te maken met meervoudige 
problematiek, die meerdere leefgebieden beslaat. Door het investeren in regie 
duren trajecten niet alleen korter, het leidt ook tot hogere tevredenheid bij 
zowel jongeren als professionals. Zie artikel Jongerenregisseur 

Inzet Jouw Ingebrachte Mentor (JIM) bij dakloze jongeren
bij deze aanpak kan een jongere zélf iemand uit zijn netwerk aanwijzen. Een 
oma, de buurman, een tante, een vroegere leraar van je basisschool, een goede 
vriend. Iedereen is geschikt als JIM. JIM staat voor Jouw Ingebrachte Mentor. 
De jongere kiest zelf iemand uit zijn of haar netwerk. Een JIM is meer dan een 
buddy of een maatje: het is een vertrouwenspersoon, iemand die meedenkt en 
meebeslist, die zij aan zij staat met de hulpverlener, en die door de jongere als 
ondersteunend ervaren wordt. Lees meer >

≡

https://magazines.rijksoverheid.nl/vws/iedereenondereendak/2020/01/interview-jongerenregisseur-haarlem
https://magazines.rijksoverheid.nl/vws/iedereenondereendak/2020/01/zo-schakel-je-oma-of-de-buurman-in-–-en-gaat-de-hulp-lopen


Jongerenregisseur (Haarlem)
Eén van de zaken die steevast door ervaringsdeskundige jongeren wordt ge-
noemd als randvoorwaarde voor efficiëntere en betere ondersteuning, is het 
regelen van een vaste contactpersoon die de regie houdt op de ondersteuning. 
Vrijwel altijd hebben dak- en thuisloze jongeren te maken met meervoudige 
problematiek, die meerdere leefgebieden beslaat. Door het investeren in regie 
duren trajecten niet alleen korter, het leidt ook tot hogere tevredenheid bij 
zowel jongeren als professionals. Zie artikel Jongerenregisseur 

Inzet Jouw Ingebrachte Mentor (JIM) bij dakloze jongeren
bij deze aanpak kan een jongere zélf iemand uit zijn netwerk aanwijzen. Een 
oma, de buurman, een tante, een vroegere leraar van je basisschool, een goede 
vriend. Iedereen is geschikt als JIM. JIM staat voor Jouw Ingebrachte Mentor. 
De jongere kiest zelf iemand uit zijn of haar netwerk. Een JIM is meer dan een 
buddy of een maatje: het is een vertrouwenspersoon, iemand die meedenkt en 
meebeslist, die zij aan zij staat met de hulpverlener, en die door de jongere als 
ondersteunend ervaren wordt. Lees meer >

Regie en herstel
Om dakloosheid effectief te bestrijden zijn een integrale 
aanpak en goede samenwerking binnen de gehele 
hulpketen noodzakelijk.

Het bieden van regie op alle leefgebieden met een vast contactpersoon die 
overzicht heeft is belangrijk deel van de oplossing. Als dat in elke gemeente 
consequent plaatsvindt, kunnen we een enorme bijdrage leveren aan het 
voorkomen van terugval en het sneller laten uitstromen van mensen naar 
de juiste plek. Het betrekken van ervaringskennis in ondersteuning en in 
beleidsontwikkeling is een waardevolle toevoeging die steeds vaker wordt 
benut. Ook eigen regie is een belangrijke voorwaarde voor het werken aan 
herstel. De kwaliteit van leven van dak- en thuisloze mensen hangt af van de 
mate waarin zij meedoen aan de samenleving en van de aard en de omvang 
van hun sociaal netwerk. 

Lees meer
→  Het belang van een briefadres

→  MKBA ervaringsdeskundige ondersteuning 

→  Het belang van jongerenparticipatie 

→  Wat werkt bij dak- en thuisloze jongeren

→  De basis op orden

→  Persoonlijke ontwikkeling jongeren: IDO (Lelystad)

→  Persoonlijke ontwikkeling jongeren: In2YourPlace (Heerlen)

→  De Persoonlijke ontwikkeling jongeren: sporten en bewegen   

(LifeGoals)

Projecten en inspiratie
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Regie en herstel

Het belang van een briefadres

Indien een Nederlandse burger geen woonadres heeft maar wel 

in Nederland verblijft, moet hij of zij worden ingeschreven in de 

BRP op basis van een briefadres. Dat is o.a. nodig om een uitkering 

aan te vragen, in te schrijven bij de woningcorporaties, bij de 

zorgverzekeraar, voor het aanvragen van een ID-bewijs. Kortom, 

een noodzakelijke voorwaarde om te beginnen aan herstel. 

De samenwerking tussen burgerzaken en het sociaal domein 

is essentieel zodat mensen met een hulpvraag sneller de juiste 

ondersteuning krijgen.  

Link naar handreiking >

https://www.divosa.nl/publicaties/handreiking-briefadressen-en-het-voorkomen-van-dakloosheid


Jongerenregisseur (Haarlem)
Eén van de zaken die steevast door ervaringsdeskundige jongeren wordt ge-
noemd als randvoorwaarde voor efficiëntere en betere ondersteuning, is het 
regelen van een vaste contactpersoon die de regie houdt op de ondersteuning. 
Vrijwel altijd hebben dak- en thuisloze jongeren te maken met meervoudige 
problematiek, die meerdere leefgebieden beslaat. Door het investeren in regie 
duren trajecten niet alleen korter, het leidt ook tot hogere tevredenheid bij 
zowel jongeren als professionals. Zie artikel Jongerenregisseur 

Inzet Jouw Ingebrachte Mentor (JIM) bij dakloze jongeren
bij deze aanpak kan een jongere zélf iemand uit zijn netwerk aanwijzen. Een 
oma, de buurman, een tante, een vroegere leraar van je basisschool, een goede 
vriend. Iedereen is geschikt als JIM. JIM staat voor Jouw Ingebrachte Mentor. 
De jongere kiest zelf iemand uit zijn of haar netwerk. Een JIM is meer dan een 
buddy of een maatje: het is een vertrouwenspersoon, iemand die meedenkt en 
meebeslist, die zij aan zij staat met de hulpverlener, en die door de jongere als 
ondersteunend ervaren wordt. Lees meer >

Regie en herstel
Om dakloosheid effectief te bestrijden zijn een integrale 
aanpak en goede samenwerking binnen de gehele 
hulpketen noodzakelijk.

Het bieden van regie op alle leefgebieden met een vast contactpersoon die 
overzicht heeft is belangrijk deel van de oplossing. Als dat in elke gemeente 
consequent plaatsvindt, kunnen we een enorme bijdrage leveren aan het 
voorkomen van terugval en het sneller laten uitstromen van mensen naar 
de juiste plek. Het betrekken van ervaringskennis in ondersteuning en in 
beleidsontwikkeling is een waardevolle toevoeging die steeds vaker wordt 
benut. Ook eigen regie is een belangrijke voorwaarde voor het werken aan 
herstel. De kwaliteit van leven van dak- en thuisloze mensen hangt af van de 
mate waarin zij meedoen aan de samenleving en van de aard en de omvang 
van hun sociaal netwerk. 

Lees meer
→  Het belang van een briefadres

→  MKBA ervaringsdeskundige ondersteuning 

→  Het belang van jongerenparticipatie 

→  Wat werkt bij dak- en thuisloze jongeren

→  De basis op orden

→  Persoonlijke ontwikkeling jongeren: IDO (Lelystad)

→  Persoonlijke ontwikkeling jongeren: In2YourPlace (Heerlen)

→  De Persoonlijke ontwikkeling jongeren: sporten en bewegen   

(LifeGoals)
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Regie en herstel

MKBA ervaringsdeskundige ondersteuning

Ervaringsdeskundigen maken deel uit van een ondersteunend 

netwerk in verbinding met professionals en andere vormen van 

ondersteuning. Door deze ondersteuning krijgen dak- en thuisloze 

mensen ruimte om hun situatie en problemen te delen, en voelen zij 

zich door ervaringsdeskundigen gezien en begrepen. 

Klik hier voor de KMBA >

https://www.iedereenondereendak.nl/aanpak-dakloosheid/documenten/publicaties/2022/4/4/mkba-ervaringsdeskundige-ondersteuning


Jongerenregisseur (Haarlem)
Eén van de zaken die steevast door ervaringsdeskundige jongeren wordt ge-
noemd als randvoorwaarde voor efficiëntere en betere ondersteuning, is het 
regelen van een vaste contactpersoon die de regie houdt op de ondersteuning. 
Vrijwel altijd hebben dak- en thuisloze jongeren te maken met meervoudige 
problematiek, die meerdere leefgebieden beslaat. Door het investeren in regie 
duren trajecten niet alleen korter, het leidt ook tot hogere tevredenheid bij 
zowel jongeren als professionals. Zie artikel Jongerenregisseur 

Inzet Jouw Ingebrachte Mentor (JIM) bij dakloze jongeren
bij deze aanpak kan een jongere zélf iemand uit zijn netwerk aanwijzen. Een 
oma, de buurman, een tante, een vroegere leraar van je basisschool, een goede 
vriend. Iedereen is geschikt als JIM. JIM staat voor Jouw Ingebrachte Mentor. 
De jongere kiest zelf iemand uit zijn of haar netwerk. Een JIM is meer dan een 
buddy of een maatje: het is een vertrouwenspersoon, iemand die meedenkt en 
meebeslist, die zij aan zij staat met de hulpverlener, en die door de jongere als 
ondersteunend ervaren wordt. Lees meer >

Regie en herstel
Om dakloosheid effectief te bestrijden zijn een integrale 
aanpak en goede samenwerking binnen de gehele 
hulpketen noodzakelijk.

Het bieden van regie op alle leefgebieden met een vast contactpersoon die 
overzicht heeft is belangrijk deel van de oplossing. Als dat in elke gemeente 
consequent plaatsvindt, kunnen we een enorme bijdrage leveren aan het 
voorkomen van terugval en het sneller laten uitstromen van mensen naar 
de juiste plek. Het betrekken van ervaringskennis in ondersteuning en in 
beleidsontwikkeling is een waardevolle toevoeging die steeds vaker wordt 
benut. Ook eigen regie is een belangrijke voorwaarde voor het werken aan 
herstel. De kwaliteit van leven van dak- en thuisloze mensen hangt af van de 
mate waarin zij meedoen aan de samenleving en van de aard en de omvang 
van hun sociaal netwerk. 

Lees meer
→  Het belang van een briefadres

→  MKBA ervaringsdeskundige ondersteuning 

→  Het belang van jongerenparticipatie 

→  Wat werkt bij dak- en thuisloze jongeren

→  De basis op orden

→  Persoonlijke ontwikkeling jongeren: IDO (Lelystad)

→  Persoonlijke ontwikkeling jongeren: In2YourPlace (Heerlen)

→  De Persoonlijke ontwikkeling jongeren: sporten en bewegen   

(LifeGoals)
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Regie en herstel

Het belang van jongerenparticipatie

“Alle gemeenten zouden met jongeren samen moeten werken. Als 

je hun ervaringen benut in beleid en uitvoering, vind je oplossingen 

die echt werken.” Ondertussen help je jongeren hun talenten te 

ontwikkelen.

Lees meer >

https://magazines.rijksoverheid.nl/vws/iedereenondereendak/2021/03/interview-1-jongerenparticipatie


Jongerenregisseur (Haarlem)
Eén van de zaken die steevast door ervaringsdeskundige jongeren wordt ge-
noemd als randvoorwaarde voor efficiëntere en betere ondersteuning, is het 
regelen van een vaste contactpersoon die de regie houdt op de ondersteuning. 
Vrijwel altijd hebben dak- en thuisloze jongeren te maken met meervoudige 
problematiek, die meerdere leefgebieden beslaat. Door het investeren in regie 
duren trajecten niet alleen korter, het leidt ook tot hogere tevredenheid bij 
zowel jongeren als professionals. Zie artikel Jongerenregisseur 

Inzet Jouw Ingebrachte Mentor (JIM) bij dakloze jongeren
bij deze aanpak kan een jongere zélf iemand uit zijn netwerk aanwijzen. Een 
oma, de buurman, een tante, een vroegere leraar van je basisschool, een goede 
vriend. Iedereen is geschikt als JIM. JIM staat voor Jouw Ingebrachte Mentor. 
De jongere kiest zelf iemand uit zijn of haar netwerk. Een JIM is meer dan een 
buddy of een maatje: het is een vertrouwenspersoon, iemand die meedenkt en 
meebeslist, die zij aan zij staat met de hulpverlener, en die door de jongere als 
ondersteunend ervaren wordt. Lees meer >

Regie en herstel
Om dakloosheid effectief te bestrijden zijn een integrale 
aanpak en goede samenwerking binnen de gehele 
hulpketen noodzakelijk.

Het bieden van regie op alle leefgebieden met een vast contactpersoon die 
overzicht heeft is belangrijk deel van de oplossing. Als dat in elke gemeente 
consequent plaatsvindt, kunnen we een enorme bijdrage leveren aan het 
voorkomen van terugval en het sneller laten uitstromen van mensen naar 
de juiste plek. Het betrekken van ervaringskennis in ondersteuning en in 
beleidsontwikkeling is een waardevolle toevoeging die steeds vaker wordt 
benut. Ook eigen regie is een belangrijke voorwaarde voor het werken aan 
herstel. De kwaliteit van leven van dak- en thuisloze mensen hangt af van de 
mate waarin zij meedoen aan de samenleving en van de aard en de omvang 
van hun sociaal netwerk. 

Lees meer
→  Het belang van een briefadres

→  MKBA ervaringsdeskundige ondersteuning 

→  Het belang van jongerenparticipatie 

→  Wat werkt bij dak- en thuisloze jongeren

→  De basis op orden

→  Persoonlijke ontwikkeling jongeren: IDO (Lelystad)

→  Persoonlijke ontwikkeling jongeren: In2YourPlace (Heerlen)

→  De Persoonlijke ontwikkeling jongeren: sporten en bewegen   

(LifeGoals)
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Regie en herstel

Wat werkt bij dak- en thuisloze jongeren

Movisie heeft wetenschappelijke en praktijkkennis over wat werkt 

bij de aanpak van dak- en thuisloosheid onder jongeren in de leeftijd 

van 16 tot 27 jaar verzameld in een Wat werkt bij de aanpak van 

dak- en thuisloosheid onder jongeren-dossier en deze vervolgens 

gerangschikt onder een aantal werkzame elementen. Het bieden van 

regie is daar een belangrijk onderdeel van.

Lees meer>

https://www.movisie.nl/publicatie/wat-werkt-aanpak-dak-thuisloosheid-onder-jongeren
https://www.movisie.nl/publicatie/wat-werkt-aanpak-dak-thuisloosheid-onder-jongeren
https://www.movisie.nl/publicatie/wat-werkt-aanpak-dak-thuisloosheid-onder-jongeren


Jongerenregisseur (Haarlem)
Eén van de zaken die steevast door ervaringsdeskundige jongeren wordt ge-
noemd als randvoorwaarde voor efficiëntere en betere ondersteuning, is het 
regelen van een vaste contactpersoon die de regie houdt op de ondersteuning. 
Vrijwel altijd hebben dak- en thuisloze jongeren te maken met meervoudige 
problematiek, die meerdere leefgebieden beslaat. Door het investeren in regie 
duren trajecten niet alleen korter, het leidt ook tot hogere tevredenheid bij 
zowel jongeren als professionals. Zie artikel Jongerenregisseur 

Inzet Jouw Ingebrachte Mentor (JIM) bij dakloze jongeren
bij deze aanpak kan een jongere zélf iemand uit zijn netwerk aanwijzen. Een 
oma, de buurman, een tante, een vroegere leraar van je basisschool, een goede 
vriend. Iedereen is geschikt als JIM. JIM staat voor Jouw Ingebrachte Mentor. 
De jongere kiest zelf iemand uit zijn of haar netwerk. Een JIM is meer dan een 
buddy of een maatje: het is een vertrouwenspersoon, iemand die meedenkt en 
meebeslist, die zij aan zij staat met de hulpverlener, en die door de jongere als 
ondersteunend ervaren wordt. Lees meer >

Regie en herstel
Om dakloosheid effectief te bestrijden zijn een integrale 
aanpak en goede samenwerking binnen de gehele 
hulpketen noodzakelijk.

Het bieden van regie op alle leefgebieden met een vast contactpersoon die 
overzicht heeft is belangrijk deel van de oplossing. Als dat in elke gemeente 
consequent plaatsvindt, kunnen we een enorme bijdrage leveren aan het 
voorkomen van terugval en het sneller laten uitstromen van mensen naar 
de juiste plek. Het betrekken van ervaringskennis in ondersteuning en in 
beleidsontwikkeling is een waardevolle toevoeging die steeds vaker wordt 
benut. Ook eigen regie is een belangrijke voorwaarde voor het werken aan 
herstel. De kwaliteit van leven van dak- en thuisloze mensen hangt af van de 
mate waarin zij meedoen aan de samenleving en van de aard en de omvang 
van hun sociaal netwerk. 

Lees meer
→  Het belang van een briefadres

→  MKBA ervaringsdeskundige ondersteuning 

→  Het belang van jongerenparticipatie 

→  Wat werkt bij dak- en thuisloze jongeren

→  De basis op orden

→  Persoonlijke ontwikkeling jongeren: IDO (Lelystad)

→  Persoonlijke ontwikkeling jongeren: In2YourPlace (Heerlen)

→  De Persoonlijke ontwikkeling jongeren: sporten en bewegen   

(LifeGoals)

Projecten en inspiratie

≡≡

Regie en herstel

De basis op orde
Op basis van de opgedane kennis en ervaring in de 14 pilotgemeenten 

binnen het Actieprogramma  weten we wat werkt in de aanpak van dak- 

en thuisloosheid onder jongeren. Samenwerking tussen de domeinen 

is onmisbaar en we moeten ervoor zorgen dat jongeren snel de 

basis op orde krijgen. Zoals een dak boven je hoofd, een inkomen, 

het kunnen volgen van onderwijs en een netwerk waarop je kunt 

terugvallen. De ontwikkelde initiatieven en pilots laten zien hoe de 

aanpak om dak- en thuisloosheid onder jongeren te voorkomen of 

op te lossen in de praktijk eruit kan zien.

Lees meer >

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/12/18/actieprogramma-dak-en-thuisloze-jongeren-2019-2021
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2021-12/De%20basis%20op%20orde%20voor%20dak-%20en%20thuisloze%20jongeren%20-%20Inspirerende%20initiatieven%20uit%2014%20gemeenten.pdf


Jongerenregisseur (Haarlem)
Eén van de zaken die steevast door ervaringsdeskundige jongeren wordt ge-
noemd als randvoorwaarde voor efficiëntere en betere ondersteuning, is het 
regelen van een vaste contactpersoon die de regie houdt op de ondersteuning. 
Vrijwel altijd hebben dak- en thuisloze jongeren te maken met meervoudige 
problematiek, die meerdere leefgebieden beslaat. Door het investeren in regie 
duren trajecten niet alleen korter, het leidt ook tot hogere tevredenheid bij 
zowel jongeren als professionals. Zie artikel Jongerenregisseur 

Inzet Jouw Ingebrachte Mentor (JIM) bij dakloze jongeren
bij deze aanpak kan een jongere zélf iemand uit zijn netwerk aanwijzen. Een 
oma, de buurman, een tante, een vroegere leraar van je basisschool, een goede 
vriend. Iedereen is geschikt als JIM. JIM staat voor Jouw Ingebrachte Mentor. 
De jongere kiest zelf iemand uit zijn of haar netwerk. Een JIM is meer dan een 
buddy of een maatje: het is een vertrouwenspersoon, iemand die meedenkt en 
meebeslist, die zij aan zij staat met de hulpverlener, en die door de jongere als 
ondersteunend ervaren wordt. Lees meer >

Regie en herstel
Om dakloosheid effectief te bestrijden zijn een integrale 
aanpak en goede samenwerking binnen de gehele 
hulpketen noodzakelijk.

Het bieden van regie op alle leefgebieden met een vast contactpersoon die 
overzicht heeft is belangrijk deel van de oplossing. Als dat in elke gemeente 
consequent plaatsvindt, kunnen we een enorme bijdrage leveren aan het 
voorkomen van terugval en het sneller laten uitstromen van mensen naar 
de juiste plek. Het betrekken van ervaringskennis in ondersteuning en in 
beleidsontwikkeling is een waardevolle toevoeging die steeds vaker wordt 
benut. Ook eigen regie is een belangrijke voorwaarde voor het werken aan 
herstel. De kwaliteit van leven van dak- en thuisloze mensen hangt af van de 
mate waarin zij meedoen aan de samenleving en van de aard en de omvang 
van hun sociaal netwerk. 

Lees meer
→  Het belang van een briefadres

→  MKBA ervaringsdeskundige ondersteuning 

→  Het belang van jongerenparticipatie 

→  Wat werkt bij dak- en thuisloze jongeren

→  De basis op orden

→  Persoonlijke ontwikkeling jongeren: IDO (Lelystad)

→  Persoonlijke ontwikkeling jongeren: In2YourPlace (Heerlen)

→  De Persoonlijke ontwikkeling jongeren: sporten en bewegen   

(LifeGoals)

Projecten en inspiratie

≡≡

Regie en herstel

Persoonlijke ontwikkeling jongeren: IDO (Lelystad)

Jongeren maken de Stad is de jongerenbeweging in Lelystad waar 

jongeren ondersteund en gestimuleerd worden om hun talent te 

ontwikkelen en zelf actief een bijdrage te leveren aan wat ze voor 

zichzelf, anderen én de stad zouden dromen. Onder die vlag ontstaan 

veel initiatieven die gericht zijn op talentontwikkeling bij jongeren.

Lees meer >

https://www.movisie.nl/creativechange


Jongerenregisseur (Haarlem)
Eén van de zaken die steevast door ervaringsdeskundige jongeren wordt ge-
noemd als randvoorwaarde voor efficiëntere en betere ondersteuning, is het 
regelen van een vaste contactpersoon die de regie houdt op de ondersteuning. 
Vrijwel altijd hebben dak- en thuisloze jongeren te maken met meervoudige 
problematiek, die meerdere leefgebieden beslaat. Door het investeren in regie 
duren trajecten niet alleen korter, het leidt ook tot hogere tevredenheid bij 
zowel jongeren als professionals. Zie artikel Jongerenregisseur 

Inzet Jouw Ingebrachte Mentor (JIM) bij dakloze jongeren
bij deze aanpak kan een jongere zélf iemand uit zijn netwerk aanwijzen. Een 
oma, de buurman, een tante, een vroegere leraar van je basisschool, een goede 
vriend. Iedereen is geschikt als JIM. JIM staat voor Jouw Ingebrachte Mentor. 
De jongere kiest zelf iemand uit zijn of haar netwerk. Een JIM is meer dan een 
buddy of een maatje: het is een vertrouwenspersoon, iemand die meedenkt en 
meebeslist, die zij aan zij staat met de hulpverlener, en die door de jongere als 
ondersteunend ervaren wordt. Lees meer >

Regie en herstel
Om dakloosheid effectief te bestrijden zijn een integrale 
aanpak en goede samenwerking binnen de gehele 
hulpketen noodzakelijk.

Het bieden van regie op alle leefgebieden met een vast contactpersoon die 
overzicht heeft is belangrijk deel van de oplossing. Als dat in elke gemeente 
consequent plaatsvindt, kunnen we een enorme bijdrage leveren aan het 
voorkomen van terugval en het sneller laten uitstromen van mensen naar 
de juiste plek. Het betrekken van ervaringskennis in ondersteuning en in 
beleidsontwikkeling is een waardevolle toevoeging die steeds vaker wordt 
benut. Ook eigen regie is een belangrijke voorwaarde voor het werken aan 
herstel. De kwaliteit van leven van dak- en thuisloze mensen hangt af van de 
mate waarin zij meedoen aan de samenleving en van de aard en de omvang 
van hun sociaal netwerk. 

Lees meer
→  Het belang van een briefadres

→  MKBA ervaringsdeskundige ondersteuning 

→  Het belang van jongerenparticipatie 

→  Wat werkt bij dak- en thuisloze jongeren

→  De basis op orden

→  Persoonlijke ontwikkeling jongeren: IDO (Lelystad)

→  Persoonlijke ontwikkeling jongeren: In2YourPlace (Heerlen)

→  De Persoonlijke ontwikkeling jongeren: sporten en bewegen   

(LifeGoals)

Projecten en inspiratie

≡≡

Regie en herstel

Persoonlijke ontwikkeling jongeren: In2YourPlace 

(Heerlen)

Het project In2yourplace in Heerlen richt zich op jongeren die 

voorheen niet goed zichtbaar waren. Het doel van dit traject is dak- 

en thuisloze jongeren te vinden, hen met elkaar in contact brengen 

en hun zelfhelend vermogen aanspreken door kleine uitdagingen aan 

te gaan, hen positief te bejegenen en vragen deze beweging door te 

geven aan iemand anders die in de schaduw leeft. 

Lees meer >

https://www.iedereenondereendak.nl/aanpak-dakloosheid/documenten/publicaties/2022/3/24/in2yourplace


Jongerenregisseur (Haarlem)
Eén van de zaken die steevast door ervaringsdeskundige jongeren wordt ge-
noemd als randvoorwaarde voor efficiëntere en betere ondersteuning, is het 
regelen van een vaste contactpersoon die de regie houdt op de ondersteuning. 
Vrijwel altijd hebben dak- en thuisloze jongeren te maken met meervoudige 
problematiek, die meerdere leefgebieden beslaat. Door het investeren in regie 
duren trajecten niet alleen korter, het leidt ook tot hogere tevredenheid bij 
zowel jongeren als professionals. Zie artikel Jongerenregisseur 

Inzet Jouw Ingebrachte Mentor (JIM) bij dakloze jongeren
bij deze aanpak kan een jongere zélf iemand uit zijn netwerk aanwijzen. Een 
oma, de buurman, een tante, een vroegere leraar van je basisschool, een goede 
vriend. Iedereen is geschikt als JIM. JIM staat voor Jouw Ingebrachte Mentor. 
De jongere kiest zelf iemand uit zijn of haar netwerk. Een JIM is meer dan een 
buddy of een maatje: het is een vertrouwenspersoon, iemand die meedenkt en 
meebeslist, die zij aan zij staat met de hulpverlener, en die door de jongere als 
ondersteunend ervaren wordt. Lees meer >

Regie en herstel
Om dakloosheid effectief te bestrijden zijn een integrale 
aanpak en goede samenwerking binnen de gehele 
hulpketen noodzakelijk.

Het bieden van regie op alle leefgebieden met een vast contactpersoon die 
overzicht heeft is belangrijk deel van de oplossing. Als dat in elke gemeente 
consequent plaatsvindt, kunnen we een enorme bijdrage leveren aan het 
voorkomen van terugval en het sneller laten uitstromen van mensen naar 
de juiste plek. Het betrekken van ervaringskennis in ondersteuning en in 
beleidsontwikkeling is een waardevolle toevoeging die steeds vaker wordt 
benut. Ook eigen regie is een belangrijke voorwaarde voor het werken aan 
herstel. De kwaliteit van leven van dak- en thuisloze mensen hangt af van de 
mate waarin zij meedoen aan de samenleving en van de aard en de omvang 
van hun sociaal netwerk. 

Lees meer
→  Het belang van een briefadres

→  MKBA ervaringsdeskundige ondersteuning 

→  Het belang van jongerenparticipatie 

→  Wat werkt bij dak- en thuisloze jongeren

→  De basis op orden

→  Persoonlijke ontwikkeling jongeren: IDO (Lelystad)

→  Persoonlijke ontwikkeling jongeren: In2YourPlace (Heerlen)

→  De Persoonlijke ontwikkeling jongeren: sporten en bewegen   

(LifeGoals)

Projecten en inspiratie

≡≡

Regie en herstel

Persoonlijke ontwikkeling jongeren: sporten en 

bewegen (LifeGoals)

In de pilot van Life Goals Nederland zetten zij zich in samenwerking 

met het Leger des Heils in voor (dreigend) dakloze jongeren. In vijf 

pilotgemeenten (Amsterdam, Dordrecht, Enschede, Purmerend 

en Utrecht) werden ongeveer 100 jongeren geholpen door 

laagdrempelig sport- en beweegaanbod. 

Lees meer >

https://www.iedereenondereendak.nl/aanpak-dakloosheid/documenten/publicaties/2022/3/24/lifegoals


Financiële bestaanszekerheid
Het is belangrijk dat iedereen voldoende inkomen heeft om 
zichzelf te onderhouden. Ook moeten schulden voorkomen 
worden. 

Dit is voor dakloze mensen – en de professionals die hen ondersteunen 
– lang niet altijd makkelijk om voor elkaar te krijgen. En zonder financiële 
bestaanszeker heid is het moeilijk bouwen aan een toekomstperspectief. Ook 
de mogelijk heden om af te wijken van wet- en regelgeving om zo maatwerk te 
bieden en mensen voor terugval te behoeden zijn van grote waarde. 

Lees meer
→  Maatwerk participatiewet, handreiking Divosa

→  Handreiking uitstroom uit instituties 

→  Doorbraken voor de aanpak dak- en thuisloosheid

→  SchuldenlabNL

→  Het Bouwdepot

→  Versterken kennis schulden bij Wmo-professionals 
→  MKBA schulden en jongeren in bijstandsgezinnen 

→  Schuldproblematiek jongeren: methode ONSbank (Amsterdam)

→  Schuldproblematiek jongeren: de Kandidatenmarkt (Amsterdam) 

→  Financiële ontwikkeling jongeren: Startupz (STOOT)

Projecten en inspiratie

Doorbraakmethode (Amsterdam)
De Preventie Alliantie geeft gemeenten een steuntje in de rug bij hun preventie-
beleid voor het tegengaan van dakloosheid. Een gesprek over vroeg erbij zijn, 
nazorg, tijdelijk wonen, bestaanszekerheid en meedoen in de samenleving. Met 
zeven praktische preventietips om morgen meteen mee aan de slag te gaan. 
Lees meer >

Maatwerk participatiewet (Purmerend)
Gemeenten hebben de mogelijkheid om de basisuitkering aan te vullen vanuit 
de bijzondere bijstand, zodat deze jongeren in hun levensonderhoud kunnen 
voorzien, zoals woonruimte huren en eten kopen. Lees meer>

≡

https://magazines.rijksoverheid.nl/vws/iedereenondereendak/2020/01/de-doorbraakmethode-katalysator-van-verandering
https://magazines.rijksoverheid.nl/vws/iedereenondereendak/2020/01/maatwerk-krijgt-jongeren-weer-op-de-rit


Doorbraakmethode (Amsterdam)
De Preventie Alliantie geeft gemeenten een steuntje in de rug bij hun preventie-
beleid voor het tegengaan van dakloosheid. Een gesprek over vroeg erbij zijn, 
nazorg, tijdelijk wonen, bestaanszekerheid en meedoen in de samenleving. Met 
zeven praktische preventietips om morgen meteen mee aan de slag te gaan. 
Lees meer >

Maatwerk participatiewet (Purmerend)
Gemeenten hebben de mogelijkheid om de basisuitkering aan te vullen vanuit 
de bijzondere bijstand, zodat deze jongeren in hun levensonderhoud kunnen 
voorzien, zoals woonruimte huren en eten kopen. Lees meer>

Financiële bestaanszekerheid
Het is belangrijk dat iedereen voldoende inkomen heeft om 
zichzelf te onderhouden. Ook moeten schulden voorkomen 
worden. 

Dit is voor dakloze mensen – en de professionals die hen ondersteunen 
– lang niet altijd makkelijk om voor elkaar te krijgen. En zonder financiële 
bestaanszeker heid is het moeilijk bouwen aan een toekomstperspectief. Ook 
de mogelijk heden om af te wijken van wet- en regelgeving om zo maatwerk te 
bieden en mensen voor terugval te behoeden zijn van grote waarde. 

Lees meer
→  Maatwerk participatiewet, handreiking Divosa

→  Handreiking uitstroom uit instituties 

→  Doorbraken voor de aanpak dak- en thuisloosheid

→  SchuldenlabNL

→  Het Bouwdepot

→  Versterken kennis schulden bij Wmo-professionals 
→  MKBA schulden en jongeren in bijstandsgezinnen 

→  Schuldproblematiek jongeren: methode ONSbank (Amsterdam)

→  Schuldproblematiek jongeren: de Kandidatenmarkt (Amsterdam) 

 →  Financiële ontwikkeling jongeren: Startupz (STOOT)

Projecten en inspiratie

≡≡

Financiële bestaanszekerheid

Maatwerk participatiewet, handreiking Divosa

de handreiking geeft een toelichting op de mogelijkheden die de 

Participatiewet biedt om deze jongeren te helpen. Daarbij komen 

achtereenvolgens de kostendelersnorm, de jongerennorm en de 

zoektermijn van 4 weken aan de orde. 

Link naar handreiking >

https://www.divosa.nl/publicaties/maatwerk-participatiewet-voor-dak-en-thuisloze-jongeren


Doorbraakmethode (Amsterdam)
De Preventie Alliantie geeft gemeenten een steuntje in de rug bij hun preventie-
beleid voor het tegengaan van dakloosheid. Een gesprek over vroeg erbij zijn, 
nazorg, tijdelijk wonen, bestaanszekerheid en meedoen in de samenleving. Met 
zeven praktische preventietips om morgen meteen mee aan de slag te gaan. 
Lees meer >

Maatwerk participatiewet (Purmerend)
Gemeenten hebben de mogelijkheid om de basisuitkering aan te vullen vanuit 
de bijzondere bijstand, zodat deze jongeren in hun levensonderhoud kunnen 
voorzien, zoals woonruimte huren en eten kopen. Lees meer>

Financiële bestaanszekerheid
Het is belangrijk dat iedereen voldoende inkomen heeft om 
zichzelf te onderhouden. Ook moeten schulden voorkomen 
worden. 

Dit is voor dakloze mensen – en de professionals die hen ondersteunen 
– lang niet altijd makkelijk om voor elkaar te krijgen. En zonder financiële 
bestaanszeker heid is het moeilijk bouwen aan een toekomstperspectief. Ook 
de mogelijk heden om af te wijken van wet- en regelgeving om zo maatwerk te 
bieden en mensen voor terugval te behoeden zijn van grote waarde. 

Lees meer
→  Maatwerk participatiewet, handreiking Divosa

→  Handreiking uitstroom uit instituties 

→  Doorbraken voor de aanpak dak- en thuisloosheid

→  SchuldenlabNL

→  Het Bouwdepot

→  Versterken kennis schulden bij Wmo-professionals 
→  MKBA schulden en jongeren in bijstandsgezinnen 

→  Schuldproblematiek jongeren: methode ONSbank (Amsterdam)

→  Schuldproblematiek jongeren: de Kandidatenmarkt (Amsterdam) 

 →  Financiële ontwikkeling jongeren: Startupz (STOOT)

Projecten en inspiratie

≡≡

Financiële bestaanszekerheid

Handreiking uitstroom uit instituties

Preventie van dakloosheid kan worden verbeterd door het proces 

rond de uitstroom uit instituties te verbeteren. Onderzoek toont 

aan dat uitstroom uit een instelling een groot risico op dakloosheid 

met zich meebrengt, zeker als niet voldaan is aan de nodige 

bestaanszekerheid.

Lees meer >

https://www.divosa.nl/pdf/--_--handreiking-maatwerk-participatiewet-bij-verblijf-en-uitstroom-uit-instellingen/pagina.pdf


Doorbraakmethode (Amsterdam)
De Preventie Alliantie geeft gemeenten een steuntje in de rug bij hun preventie-
beleid voor het tegengaan van dakloosheid. Een gesprek over vroeg erbij zijn, 
nazorg, tijdelijk wonen, bestaanszekerheid en meedoen in de samenleving. Met 
zeven praktische preventietips om morgen meteen mee aan de slag te gaan. 
Lees meer >

Maatwerk participatiewet (Purmerend)
Gemeenten hebben de mogelijkheid om de basisuitkering aan te vullen vanuit 
de bijzondere bijstand, zodat deze jongeren in hun levensonderhoud kunnen 
voorzien, zoals woonruimte huren en eten kopen. Lees meer>

Financiële bestaanszekerheid
Het is belangrijk dat iedereen voldoende inkomen heeft om 
zichzelf te onderhouden. Ook moeten schulden voorkomen 
worden. 

Dit is voor dakloze mensen – en de professionals die hen ondersteunen 
– lang niet altijd makkelijk om voor elkaar te krijgen. En zonder financiële 
bestaanszeker heid is het moeilijk bouwen aan een toekomstperspectief. Ook 
de mogelijk heden om af te wijken van wet- en regelgeving om zo maatwerk te 
bieden en mensen voor terugval te behoeden zijn van grote waarde. 

Lees meer
→  Maatwerk participatiewet, handreiking Divosa

→  Handreiking uitstroom uit instituties 

→  Doorbraken voor de aanpak dak- en thuisloosheid

→  SchuldenlabNL

→  Het Bouwdepot

→  Versterken kennis schulden bij Wmo-professionals 
→  MKBA schulden en jongeren in bijstandsgezinnen 

→  Schuldproblematiek jongeren: methode ONSbank (Amsterdam)

→  Schuldproblematiek jongeren: de Kandidatenmarkt (Amsterdam) 

 →  Financiële ontwikkeling jongeren: Startupz (STOOT)

Projecten en inspiratie

≡≡

Financiële bestaanszekerheid

Doorbraken voor de aanpak dak- en thuisloosheid

Een digitale, 3D omgeving vormgegeven als een museum waarin het 

gedachtegoed en de concrete oplossingen verzameld zijn –veel op 

het gebied van bestaanszekerheid- die zijn ontwikkeld binnen het  

Actieprogramma dak- en thuisloze jongeren door veertien 

gemeenten in samenwerking met het Instituut voor Publieke 

Waarden. Bij de ingang is een balie waar je kennismaakt met de 

algemene principes van het programma; het gedachtegoed dat 

de fundering vormt onder de oplossingen. Een rondgang door het 

museum leidt de bezoeker langs schilderijen die ieder een eigen 

grensverleggende, concrete oplossing voor het sociaal domein  

laten zien.

Lees meer >

https://doorbraakmuseum.doorbraakmethode.nl/outoftheboxbox


Doorbraakmethode (Amsterdam)
De Preventie Alliantie geeft gemeenten een steuntje in de rug bij hun preventie-
beleid voor het tegengaan van dakloosheid. Een gesprek over vroeg erbij zijn, 
nazorg, tijdelijk wonen, bestaanszekerheid en meedoen in de samenleving. Met 
zeven praktische preventietips om morgen meteen mee aan de slag te gaan. 
Lees meer >

Maatwerk participatiewet (Purmerend)
Gemeenten hebben de mogelijkheid om de basisuitkering aan te vullen vanuit 
de bijzondere bijstand, zodat deze jongeren in hun levensonderhoud kunnen 
voorzien, zoals woonruimte huren en eten kopen. Lees meer>

Financiële bestaanszekerheid
Het is belangrijk dat iedereen voldoende inkomen heeft om 
zichzelf te onderhouden. Ook moeten schulden voorkomen 
worden. 

Dit is voor dakloze mensen – en de professionals die hen ondersteunen 
– lang niet altijd makkelijk om voor elkaar te krijgen. En zonder financiële 
bestaanszeker heid is het moeilijk bouwen aan een toekomstperspectief. Ook 
de mogelijk heden om af te wijken van wet- en regelgeving om zo maatwerk te 
bieden en mensen voor terugval te behoeden zijn van grote waarde. 

Lees meer
→  Maatwerk participatiewet, handreiking Divosa

→  Handreiking uitstroom uit instituties 

→  Doorbraken voor de aanpak dak- en thuisloosheid

→  SchuldenlabNL

→  Het Bouwdepot

→  Versterken kennis schulden bij Wmo-professionals 
→  MKBA schulden en jongeren in bijstandsgezinnen 

→  Schuldproblematiek jongeren: methode ONSbank (Amsterdam)

→  Schuldproblematiek jongeren: de Kandidatenmarkt (Amsterdam) 

 →  Financiële ontwikkeling jongeren: Startupz (STOOT)

Projecten en inspiratie

≡≡

Financiële bestaanszekerheid

SchuldenlabNL

het platform SchuldenlabNL werkt aan de opschaling van lokaal 

beproefde en succesvolle programma’s die direct overgenomen 

kunnen worden in gemeenten. 

Lees meer>

https://www.iedereenondereendak.nl/wat-er-al-gebeurt/preventie/snelle-schuldenzorg-voorkomt-dakloosheid


Doorbraakmethode (Amsterdam)
De Preventie Alliantie geeft gemeenten een steuntje in de rug bij hun preventie-
beleid voor het tegengaan van dakloosheid. Een gesprek over vroeg erbij zijn, 
nazorg, tijdelijk wonen, bestaanszekerheid en meedoen in de samenleving. Met 
zeven praktische preventietips om morgen meteen mee aan de slag te gaan. 
Lees meer >

Maatwerk participatiewet (Purmerend)
Gemeenten hebben de mogelijkheid om de basisuitkering aan te vullen vanuit 
de bijzondere bijstand, zodat deze jongeren in hun levensonderhoud kunnen 
voorzien, zoals woonruimte huren en eten kopen. Lees meer>

Financiële bestaanszekerheid
Het is belangrijk dat iedereen voldoende inkomen heeft om 
zichzelf te onderhouden. Ook moeten schulden voorkomen 
worden. 

Dit is voor dakloze mensen – en de professionals die hen ondersteunen 
– lang niet altijd makkelijk om voor elkaar te krijgen. En zonder financiële 
bestaanszeker heid is het moeilijk bouwen aan een toekomstperspectief. Ook 
de mogelijk heden om af te wijken van wet- en regelgeving om zo maatwerk te 
bieden en mensen voor terugval te behoeden zijn van grote waarde. 

Lees meer
→  Maatwerk participatiewet, handreiking Divosa

→  Handreiking uitstroom uit instituties 

→  Doorbraken voor de aanpak dak- en thuisloosheid

→  SchuldenlabNL

→  Het Bouwdepot

→  Versterken kennis schulden bij Wmo-professionals 
→  MKBA schulden en jongeren in bijstandsgezinnen 

→  Schuldproblematiek jongeren: methode ONSbank (Amsterdam)

→  Schuldproblematiek jongeren: de Kandidatenmarkt (Amsterdam) 

 →  Financiële ontwikkeling jongeren: Startupz (STOOT)

Projecten en inspiratie

≡≡

Financiële bestaanszekerheid

Het Bouwdepot
Het Bouwdepot is een nieuwe benadering van een complex 

vraagstuk. Het Bouwdepot helpt gemeenten met een preventieve 

aanpak waarbij jongeren in de leeftijd van 18- 21 jaar met een 

zorgverleden weer zelf aan het stuur staan. Met een maandelijks 

bouwdepot van €1050 bouwen ze aan zelfvertrouwen, het aflossen 

van schulden en hun eigen gestelde doelen. Het is ‘leergeld’ om zelf 

hun leven op de rit te krijgen.

Lees meer>

https://www.iedereenondereendak.nl/wat-er-al-gebeurt/jongeren/het-bouwdepot-interview-en-podcast


Doorbraakmethode (Amsterdam)
De Preventie Alliantie geeft gemeenten een steuntje in de rug bij hun preventie-
beleid voor het tegengaan van dakloosheid. Een gesprek over vroeg erbij zijn, 
nazorg, tijdelijk wonen, bestaanszekerheid en meedoen in de samenleving. Met 
zeven praktische preventietips om morgen meteen mee aan de slag te gaan. 
Lees meer >

Maatwerk participatiewet (Purmerend)
Gemeenten hebben de mogelijkheid om de basisuitkering aan te vullen vanuit 
de bijzondere bijstand, zodat deze jongeren in hun levensonderhoud kunnen 
voorzien, zoals woonruimte huren en eten kopen. Lees meer>

Financiële bestaanszekerheid
Het is belangrijk dat iedereen voldoende inkomen heeft om 
zichzelf te onderhouden. Ook moeten schulden voorkomen 
worden. 

Dit is voor dakloze mensen – en de professionals die hen ondersteunen 
– lang niet altijd makkelijk om voor elkaar te krijgen. En zonder financiële 
bestaanszeker heid is het moeilijk bouwen aan een toekomstperspectief. Ook 
de mogelijk heden om af te wijken van wet- en regelgeving om zo maatwerk te 
bieden en mensen voor terugval te behoeden zijn van grote waarde. 

Lees meer
→  Maatwerk participatiewet, handreiking Divosa

→  Handreiking uitstroom uit instituties 

→  Doorbraken voor de aanpak dak- en thuisloosheid

→  SchuldenlabNL

→  Het Bouwdepot

→  Versterken kennis schulden bij Wmo-professionals 
→  MKBA schulden en jongeren in bijstandsgezinnen 

→  Schuldproblematiek jongeren: methode ONSbank (Amsterdam)

→  Schuldproblematiek jongeren: de Kandidatenmarkt (Amsterdam) 

 →  Financiële ontwikkeling jongeren: Startupz (STOOT)

Projecten en inspiratie

≡≡

Financiële bestaanszekerheid

Versterken kennis schulden bij Wmo professionals
Veel mensen in de maatschappelijke opvang hebben schulden. 

Wanneer professionals hun cliënten beter kunnen begeleiden bij hun 

financiën en sneller naar schuldhulp leiden, sla je drie vliegen in één 

klap: je voorkomt oplopende schulden, bevordert de uitstroom en 

verkleint de kans op terugval.

Lees meer>

https://magazines.rijksoverheid.nl/vws/iedereenondereendak/2021/02/jouw-schuld-of-mijn-schuld-handvatten-voor-de-hele-keten


Doorbraakmethode (Amsterdam)
De Preventie Alliantie geeft gemeenten een steuntje in de rug bij hun preventie-
beleid voor het tegengaan van dakloosheid. Een gesprek over vroeg erbij zijn, 
nazorg, tijdelijk wonen, bestaanszekerheid en meedoen in de samenleving. Met 
zeven praktische preventietips om morgen meteen mee aan de slag te gaan. 
Lees meer >

Maatwerk participatiewet (Purmerend)
Gemeenten hebben de mogelijkheid om de basisuitkering aan te vullen vanuit 
de bijzondere bijstand, zodat deze jongeren in hun levensonderhoud kunnen 
voorzien, zoals woonruimte huren en eten kopen. Lees meer>

Financiële bestaanszekerheid
Het is belangrijk dat iedereen voldoende inkomen heeft om 
zichzelf te onderhouden. Ook moeten schulden voorkomen 
worden. 

Dit is voor dakloze mensen – en de professionals die hen ondersteunen 
– lang niet altijd makkelijk om voor elkaar te krijgen. En zonder financiële 
bestaanszeker heid is het moeilijk bouwen aan een toekomstperspectief. Ook 
de mogelijk heden om af te wijken van wet- en regelgeving om zo maatwerk te 
bieden en mensen voor terugval te behoeden zijn van grote waarde. 

Lees meer
→  Maatwerk participatiewet, handreiking Divosa

→  Handreiking uitstroom uit instituties 

→  Doorbraken voor de aanpak dak- en thuisloosheid

→  SchuldenlabNL

→  Het Bouwdepot

→  Versterken kennis schulden bij Wmo-professionals 
→  MKBA schulden en jongeren in bijstandsgezinnen 

→  Schuldproblematiek jongeren: methode ONSbank (Amsterdam)

→  Schuldproblematiek jongeren: de Kandidatenmarkt (Amsterdam) 

 →  Financiële ontwikkeling jongeren: Startupz (STOOT)

Projecten en inspiratie

≡≡

Financiële bestaanszekerheid

MKBA schulden en jongeren in bijstandsgezinnen

Deze MKBA toont aan dat het voor gemeenten loont om proactief 

in gesprek te gaan met bijstandsouders en hun kinderen over de 

overgang bij 18 jaar en alles wat daar bij komt kijken, inclusief 

het voorkomen van financiële problemen en dakloosheid. De 

betrokkenheid voorkomt escalatie van problematiek en op termijn 

(im)materiele kosten. Concreet: Iedere euro aan geïnvesteerde inzet 

levert op korte termijn 3-4,5 euro aan (im)materiele baten op. 

Lees meer>

https://www.iedereenondereendak.nl/aanpak-dakloosheid/kosten-en-baten


Doorbraakmethode (Amsterdam)
De Preventie Alliantie geeft gemeenten een steuntje in de rug bij hun preventie-
beleid voor het tegengaan van dakloosheid. Een gesprek over vroeg erbij zijn, 
nazorg, tijdelijk wonen, bestaanszekerheid en meedoen in de samenleving. Met 
zeven praktische preventietips om morgen meteen mee aan de slag te gaan. 
Lees meer >

Maatwerk participatiewet (Purmerend)
Gemeenten hebben de mogelijkheid om de basisuitkering aan te vullen vanuit 
de bijzondere bijstand, zodat deze jongeren in hun levensonderhoud kunnen 
voorzien, zoals woonruimte huren en eten kopen. Lees meer>

Financiële bestaanszekerheid
Het is belangrijk dat iedereen voldoende inkomen heeft om 
zichzelf te onderhouden. Ook moeten schulden voorkomen 
worden. 

Dit is voor dakloze mensen – en de professionals die hen ondersteunen 
– lang niet altijd makkelijk om voor elkaar te krijgen. En zonder financiële 
bestaanszeker heid is het moeilijk bouwen aan een toekomstperspectief. Ook 
de mogelijk heden om af te wijken van wet- en regelgeving om zo maatwerk te 
bieden en mensen voor terugval te behoeden zijn van grote waarde. 

Lees meer
→  Maatwerk participatiewet, handreiking Divosa

→  Handreiking uitstroom uit instituties 

→  Doorbraken voor de aanpak dak- en thuisloosheid

→  SchuldenlabNL

→  Het Bouwdepot

→  Versterken kennis schulden bij Wmo-professionals 
→  MKBA schulden en jongeren in bijstandsgezinnen 

→  Schuldproblematiek jongeren: methode ONSbank (Amsterdam)

→  Schuldproblematiek jongeren: de Kandidatenmarkt (Amsterdam) 

 →  Financiële ontwikkeling jongeren: Startupz (STOOT)

Projecten en inspiratie

≡≡

Financiële bestaanszekerheid

Schuldproblematiek jongeren: methode ONSbank 

(Amsterdam)

Stichting ONSbank doorbreekt de vicieuze cirkel van 

schuldproblemen met een programma dat jongeren ondersteunt bij 

het maken van een stap in hun sociale en persoonlijke ontwikkeling 

en hen helpt een leven op te bouwen zonder probleemschulden. 

Aan het eind van het programma streven zij ernaar dat alle jongeren 

een haalbare afbetalingsregeling hebben, gebaseerd op hun 

oorspronkelijke schuld.

Lees meer>

https://www.iedereenondereendak.nl/aanpak-dakloosheid/documenten/publicaties/2022/3/24/onsbank


Doorbraakmethode (Amsterdam)
De Preventie Alliantie geeft gemeenten een steuntje in de rug bij hun preventie-
beleid voor het tegengaan van dakloosheid. Een gesprek over vroeg erbij zijn, 
nazorg, tijdelijk wonen, bestaanszekerheid en meedoen in de samenleving. Met 
zeven praktische preventietips om morgen meteen mee aan de slag te gaan. 
Lees meer >

Maatwerk participatiewet (Purmerend)
Gemeenten hebben de mogelijkheid om de basisuitkering aan te vullen vanuit 
de bijzondere bijstand, zodat deze jongeren in hun levensonderhoud kunnen 
voorzien, zoals woonruimte huren en eten kopen. Lees meer>

Financiële bestaanszekerheid
Het is belangrijk dat iedereen voldoende inkomen heeft om 
zichzelf te onderhouden. Ook moeten schulden voorkomen 
worden. 

Dit is voor dakloze mensen – en de professionals die hen ondersteunen 
– lang niet altijd makkelijk om voor elkaar te krijgen. En zonder financiële 
bestaanszeker heid is het moeilijk bouwen aan een toekomstperspectief. Ook 
de mogelijk heden om af te wijken van wet- en regelgeving om zo maatwerk te 
bieden en mensen voor terugval te behoeden zijn van grote waarde. 

Lees meer
→  Maatwerk participatiewet, handreiking Divosa

→  Handreiking uitstroom uit instituties 

→  Doorbraken voor de aanpak dak- en thuisloosheid

→  SchuldenlabNL

→  Het Bouwdepot

→  Versterken kennis schulden bij Wmo-professionals 
→  MKBA schulden en jongeren in bijstandsgezinnen 

→  Schuldproblematiek jongeren: methode ONSbank (Amsterdam)

→  Schuldproblematiek jongeren: de Kandidatenmarkt (Amsterdam) 

 →  Financiële ontwikkeling jongeren: Startupz (STOOT)

Projecten en inspiratie

≡≡

Financiële bestaanszekerheid

Schuldproblematiek jongeren: de Kandidatenmarkt 

(Amsterdam)

De pilot STECKS van de Kandidatenmarkt richt zich op de financiële 

ontwikkeling van jongeren. Ze bieden een individueel afgestemd 

programma en hulp. Kandidaten bouwen aan hun financiële en 

sociale zelfredzaamheid, door hun geldzaken (stacks) op orde te 

krijgen en een positief zelfbeeld te ontwikkelen.

Lees meer>

https://www.iedereenondereendak.nl/aanpak-dakloosheid/documenten/publicaties/2022/3/24/stecks


Doorbraakmethode (Amsterdam)
De Preventie Alliantie geeft gemeenten een steuntje in de rug bij hun preventie-
beleid voor het tegengaan van dakloosheid. Een gesprek over vroeg erbij zijn, 
nazorg, tijdelijk wonen, bestaanszekerheid en meedoen in de samenleving. Met 
zeven praktische preventietips om morgen meteen mee aan de slag te gaan. 
Lees meer >

Maatwerk participatiewet (Purmerend)
Gemeenten hebben de mogelijkheid om de basisuitkering aan te vullen vanuit 
de bijzondere bijstand, zodat deze jongeren in hun levensonderhoud kunnen 
voorzien, zoals woonruimte huren en eten kopen. Lees meer>

Financiële bestaanszekerheid
Het is belangrijk dat iedereen voldoende inkomen heeft om 
zichzelf te onderhouden. Ook moeten schulden voorkomen 
worden. 

Dit is voor dakloze mensen – en de professionals die hen ondersteunen 
– lang niet altijd makkelijk om voor elkaar te krijgen. En zonder financiële 
bestaanszeker heid is het moeilijk bouwen aan een toekomstperspectief. Ook 
de mogelijk heden om af te wijken van wet- en regelgeving om zo maatwerk te 
bieden en mensen voor terugval te behoeden zijn van grote waarde. 

Lees meer
→  Maatwerk participatiewet, handreiking Divosa

→  Handreiking uitstroom uit instituties 

→  Doorbraken voor de aanpak dak- en thuisloosheid

→  SchuldenlabNL

→  Het Bouwdepot

→  Versterken kennis schulden bij Wmo-professionals 
→  MKBA schulden en jongeren in bijstandsgezinnen 

→  Schuldproblematiek jongeren: methode ONSbank (Amsterdam)

→  Schuldproblematiek jongeren: de Kandidatenmarkt (Amsterdam) 

 →  Financiële ontwikkeling jongeren: Startupz (STOOT)

Projecten en inspiratie

≡≡

Financiële bestaanszekerheid

Financiële ontwikkeling jongeren: Startupz (STOOT) 

In de pilot ‘Startupz’ heeft stichting STOOT (Groningen) individuele- 

en groepstrajecten aangeboden met als doel dak- en thuisloze 

jongeren te helpen aan (betaald) werk, het opzetten van een eigen 

startup en/of het volgen van een opleiding. Door in contact te 

komen met opdrachtgevers, eindgebruikers, ontwikkelen van 

prototypes en deze in de praktijk te testen, ervaren en ontwikkelen 

deelnemers hun eigen talenten.

Lees meer>

https://www.iedereenondereendak.nl/aanpak-dakloosheid/documenten/publicaties/2022/3/24/stoot


Wonen eerst
We maken de omslag van opvang naar wonen: (dreigend) 
dakloze mensen krijgen zo snel mogelijk een eigen 
woonplek met passende zorg en ondersteuning.

Er is een belangrijke transformatie gaande om mensen zoveel mogelijk in hun 
eigen woonomgeving de benodigde zorg en ondersteuning te bieden. Want: 
herstel begint met een thuis. Daarnaast is het organiseren van stabiele huis-
vesting een essentiële schakel in de preventie van dakloosheid. We hanteren 
daarom het uitgangspunt dat mensen zoveel mogelijk direct een eigen woon-
plek (al dan niet met begeleiding) krijgen, en als dat niet mogelijk is, opvang 
krijgen in één of tweepersoonskamers die zo kort mogelijk duurt.

Lees meer
→  Platform Woonplek
→  Hulp invliegen van Expertteam Weer Thuis 
→  MKBA integrale ondersteuning jongeren bij wonen
→  MKBA wonen bij burgers
→  MKBA Housing First
→  MKBA alternatief wonen (paradijsvogels/ skaeve huse)
→  Alternatief wonen
→  Creatieve woonoplossingen
→  Housing First, Wonen Eerst
→  Aankoop vastgoed (Purmerend)
→  Beschermd wonen light (Leiden)
→  Proeftuin (Nunspeet)
→  Ombouw kantoorpand (Amstelveen)
→  Onder de Pannen 

Projecten en inspiratie

Housing First (Den Haag)
Housing First is een Amerikaans model voor groepen mensen bij wie al het 
eerdere hul¬paanbod niet werkte. De filosofie waaide in 2006 over naar Ne-
derland, waar Amsterdam ermee begon. Inmiddels werken al bijna negentig 
gemeenten met Housing First. Lees meer >

Jongerenopvang Vince (Nijmegen)
Bij Project 010 is een eigen veilige plek het vertrekpunt voor verdere groei en 
herstel. In het ‘reguliere’ traject worden jongeren eerst in een voorziening voor 
opvang, beschermd of begeleid wonen geplaatst, voordat ze na gemiddeld een 
jaar uitstromen naar een eigen plek. Project 010 draait dit om: wonen eerst, en 
derest aan hulp daarbij. Project 010 is daarnaast ook een methode om doorbra-
ken te forceren in het ‘systeem’. Dak- en thuisloze jongeren lopen tegen veel 
wet- en regelgeving aan. Deze kunnen belemme¬rend werken bij het oplossen 
van dak- en thuisloosheid. Project 010 legt deze belemme¬ringen bloot en pakt 
ze aan.  Lees meer>

≡

https://magazines.rijksoverheid.nl/vws/iedereenondereendak/2021/02/housing-first-zoveel-meer-dan-een-huis
https://magazines.rijksoverheid.nl/vws/iedereenondereendak/2021/02/vince-nijmegen-vangt-jongeren-in-drie-stappen-op


Housing First (Den Haag)
Housing First is een Amerikaans model voor groepen mensen bij wie al het 
eerdere hul¬paanbod niet werkte. De filosofie waaide in 2006 over naar Ne-
derland, waar Amsterdam ermee begon. Inmiddels werken al bijna negentig 
gemeenten met Housing First. Lees meer >

Jongerenopvang Vince (Nijmegen)
Bij Project 010 is een eigen veilige plek het vertrekpunt voor verdere groei en 
herstel. In het ‘reguliere’ traject worden jongeren eerst in een voorziening voor 
opvang, beschermd of begeleid wonen geplaatst, voordat ze na gemiddeld een 
jaar uitstromen naar een eigen plek. Project 010 draait dit om: wonen eerst, en 
derest aan hulp daarbij. Project 010 is daarnaast ook een methode om doorbra-
ken te forceren in het ‘systeem’. Dak- en thuisloze jongeren lopen tegen veel 
wet- en regelgeving aan. Deze kunnen belemme¬rend werken bij het oplossen 
van dak- en thuisloosheid. Project 010 legt deze belemme¬ringen bloot en pakt 
ze aan.  Lees meer>

Wonen eerst
We maken de omslag van opvang naar wonen: (dreigend) 
dakloze mensen krijgen zo snel mogelijk een eigen 
woonplek met passende zorg en ondersteuning.

Er is een belangrijke transformatie gaande om mensen zoveel mogelijk in hun 
eigen woonomgeving de benodigde zorg en ondersteuning te bieden. Want: 
herstel begint met een thuis. Daarnaast is het organiseren van stabiele huis-
vesting een essentiële schakel in de preventie van dakloosheid. We hanteren 
daarom het uitgangspunt dat mensen zoveel mogelijk direct een eigen woon-
plek (al dan niet met begeleiding) krijgen, en als dat niet mogelijk is, opvang 
krijgen in één of tweepersoonskamers die zo kort mogelijk duurt.

Lees meer
→  Platform Woonplek
→  Hulp invliegen van Expertteam Weer Thuis 
→  MKBA integrale ondersteuning jongeren bij wonen
→  MKBA wonen bij burgers
→  MKBA Housing First
→  MKBA alternatief wonen (paradijsvogels/ skaeve huse)
→  Alternatief wonen
→  Creatieve woonoplossingen
→  Housing First, Wonen Eerst
→  Aankoop vastgoed (Purmerend)
→  Beschermd wonen light (Leiden)
→  Proeftuin (Nunspeet)
→  Ombouw kantoorpand (Amstelveen)
→  Onder de Pannen 

Projecten en inspiratie

≡≡

Wonen eerst

Platform Woonplek

Platform Woonplek vervult een matchmaker rol in het organiseren 

van samenwerkingen tussen publieke en private partijen en het 

bijeenbrengen van middelen voor het realiseren van huisvesting voor 

dak en thuislozen. Daarnaast kan Platform Woonplek gemeenten 

ondersteunen bij het versnellen en opschalen van projecten door 

kennisuitwisseling en het delen van praktijkvoorbeelden met 

betrekking tot het huisvesten van dak- en thuislozen. 

Lees meer >

https://www.platformwoonplek.nl


Housing First (Den Haag)
Housing First is een Amerikaans model voor groepen mensen bij wie al het 
eerdere hul¬paanbod niet werkte. De filosofie waaide in 2006 over naar Ne-
derland, waar Amsterdam ermee begon. Inmiddels werken al bijna negentig 
gemeenten met Housing First. Lees meer >

Jongerenopvang Vince (Nijmegen)
Bij Project 010 is een eigen veilige plek het vertrekpunt voor verdere groei en 
herstel. In het ‘reguliere’ traject worden jongeren eerst in een voorziening voor 
opvang, beschermd of begeleid wonen geplaatst, voordat ze na gemiddeld een 
jaar uitstromen naar een eigen plek. Project 010 draait dit om: wonen eerst, en 
derest aan hulp daarbij. Project 010 is daarnaast ook een methode om doorbra-
ken te forceren in het ‘systeem’. Dak- en thuisloze jongeren lopen tegen veel 
wet- en regelgeving aan. Deze kunnen belemme¬rend werken bij het oplossen 
van dak- en thuisloosheid. Project 010 legt deze belemme¬ringen bloot en pakt 
ze aan.  Lees meer>

Wonen eerst
We maken de omslag van opvang naar wonen: (dreigend) 
dakloze mensen krijgen zo snel mogelijk een eigen 
woonplek met passende zorg en ondersteuning.

Er is een belangrijke transformatie gaande om mensen zoveel mogelijk in hun 
eigen woonomgeving de benodigde zorg en ondersteuning te bieden. Want: 
herstel begint met een thuis. Daarnaast is het organiseren van stabiele huis-
vesting een essentiële schakel in de preventie van dakloosheid. We hanteren 
daarom het uitgangspunt dat mensen zoveel mogelijk direct een eigen woon-
plek (al dan niet met begeleiding) krijgen, en als dat niet mogelijk is, opvang 
krijgen in één of tweepersoonskamers die zo kort mogelijk duurt.

Lees meer
→  Platform Woonplek
→  Hulp invliegen van Expertteam Weer Thuis 
→  MKBA integrale ondersteuning jongeren bij wonen
→  MKBA wonen bij burgers
→  MKBA Housing First
→  MKBA alternatief wonen (paradijsvogels/ skaeve huse)
→  Alternatief wonen
→  Creatieve woonoplossingen
→  Housing First, Wonen Eerst
→  Aankoop vastgoed (Purmerend)
→  Beschermd wonen light (Leiden)
→  Proeftuin (Nunspeet)
→  Ombouw kantoorpand (Amstelveen)
→  Onder de Pannen 

Projecten en inspiratie

≡≡

Wonen eerst

Hulp invliegen van Expertteam Weer Thuis
Het Expertteam Weer Thuis (EWT) helpt gemeenten, corporaties en 

zorgaanbieders bij lokale vraagstukken op het gebied van wonen 

en zorg voor mensen die nu nog dak- of thuisloos zijn of in een 

beschermde woonomgeving verkeren. Denk daarbij aan het maken 

van en uitvoering geven aan een woonzorgvisie, prestatieafspraken, 

meerjarige samenwerking. Ook biedt het EWT hulp bij het maken van 

een plan van aanpak voor het terugdringen van de instroom in de 

maatschappelijke opvang, het voorkomen van dak- en thuisloosheid, 

het bevorderen van de doorstroom en wonen met passende zorg en 

begeleiding.

Lees meer >

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/ewt


Housing First (Den Haag)
Housing First is een Amerikaans model voor groepen mensen bij wie al het 
eerdere hul¬paanbod niet werkte. De filosofie waaide in 2006 over naar Ne-
derland, waar Amsterdam ermee begon. Inmiddels werken al bijna negentig 
gemeenten met Housing First. Lees meer >

Jongerenopvang Vince (Nijmegen)
Bij Project 010 is een eigen veilige plek het vertrekpunt voor verdere groei en 
herstel. In het ‘reguliere’ traject worden jongeren eerst in een voorziening voor 
opvang, beschermd of begeleid wonen geplaatst, voordat ze na gemiddeld een 
jaar uitstromen naar een eigen plek. Project 010 draait dit om: wonen eerst, en 
derest aan hulp daarbij. Project 010 is daarnaast ook een methode om doorbra-
ken te forceren in het ‘systeem’. Dak- en thuisloze jongeren lopen tegen veel 
wet- en regelgeving aan. Deze kunnen belemme¬rend werken bij het oplossen 
van dak- en thuisloosheid. Project 010 legt deze belemme¬ringen bloot en pakt 
ze aan.  Lees meer>

Wonen eerst
We maken de omslag van opvang naar wonen: (dreigend) 
dakloze mensen krijgen zo snel mogelijk een eigen 
woonplek met passende zorg en ondersteuning.

Er is een belangrijke transformatie gaande om mensen zoveel mogelijk in hun 
eigen woonomgeving de benodigde zorg en ondersteuning te bieden. Want: 
herstel begint met een thuis. Daarnaast is het organiseren van stabiele huis-
vesting een essentiële schakel in de preventie van dakloosheid. We hanteren 
daarom het uitgangspunt dat mensen zoveel mogelijk direct een eigen woon-
plek (al dan niet met begeleiding) krijgen, en als dat niet mogelijk is, opvang 
krijgen in één of tweepersoonskamers die zo kort mogelijk duurt.

Lees meer
→  Platform Woonplek
→  Hulp invliegen van Expertteam Weer Thuis 
→  MKBA integrale ondersteuning jongeren bij wonen
→  MKBA wonen bij burgers
→  MKBA Housing First
→  MKBA alternatief wonen (paradijsvogels/ skaeve huse)
→  Alternatief wonen
→  Creatieve woonoplossingen
→  Housing First, Wonen Eerst
→  Aankoop vastgoed (Purmerend)
→  Beschermd wonen light (Leiden)
→  Proeftuin (Nunspeet)
→  Ombouw kantoorpand (Amstelveen)
→  Onder de Pannen 

Projecten en inspiratie

≡≡

Wonen eerst

MKBA integrale ondersteuning jongeren bij wonen

Het bieden van integrale ondersteuning op het gebied van 

zorg, werken/school in combinatie met wonen heeft een grote 

maatschappelijke meerwaarde. Op de langere termijn zijn deze 

jongeren beter in staat op eigen benen te staan en mee te doen in 

de samenleving. Uit de MKBA blijkt dat gemeenten die een euro 

investeren, minimaal 1,5 euro besparen. 

Klik hier voor de MKBA >

https://www.iedereenondereendak.nl/aanpak-dakloosheid/documenten/publicaties/2022/4/4/mkba-integrale-ondersteuning


Housing First (Den Haag)
Housing First is een Amerikaans model voor groepen mensen bij wie al het 
eerdere hul¬paanbod niet werkte. De filosofie waaide in 2006 over naar Ne-
derland, waar Amsterdam ermee begon. Inmiddels werken al bijna negentig 
gemeenten met Housing First. Lees meer >

Jongerenopvang Vince (Nijmegen)
Bij Project 010 is een eigen veilige plek het vertrekpunt voor verdere groei en 
herstel. In het ‘reguliere’ traject worden jongeren eerst in een voorziening voor 
opvang, beschermd of begeleid wonen geplaatst, voordat ze na gemiddeld een 
jaar uitstromen naar een eigen plek. Project 010 draait dit om: wonen eerst, en 
derest aan hulp daarbij. Project 010 is daarnaast ook een methode om doorbra-
ken te forceren in het ‘systeem’. Dak- en thuisloze jongeren lopen tegen veel 
wet- en regelgeving aan. Deze kunnen belemme¬rend werken bij het oplossen 
van dak- en thuisloosheid. Project 010 legt deze belemme¬ringen bloot en pakt 
ze aan.  Lees meer>

Wonen eerst
We maken de omslag van opvang naar wonen: (dreigend) 
dakloze mensen krijgen zo snel mogelijk een eigen 
woonplek met passende zorg en ondersteuning.

Er is een belangrijke transformatie gaande om mensen zoveel mogelijk in hun 
eigen woonomgeving de benodigde zorg en ondersteuning te bieden. Want: 
herstel begint met een thuis. Daarnaast is het organiseren van stabiele huis-
vesting een essentiële schakel in de preventie van dakloosheid. We hanteren 
daarom het uitgangspunt dat mensen zoveel mogelijk direct een eigen woon-
plek (al dan niet met begeleiding) krijgen, en als dat niet mogelijk is, opvang 
krijgen in één of tweepersoonskamers die zo kort mogelijk duurt.

Lees meer
→  Platform Woonplek
→  Hulp invliegen van Expertteam Weer Thuis 
→  MKBA integrale ondersteuning jongeren bij wonen
→  MKBA wonen bij burgers
→  MKBA Housing First
→  MKBA alternatief wonen (paradijsvogels/ skaeve huse)
→  Alternatief wonen
→  Creatieve woonoplossingen
→  Housing First, Wonen Eerst
→  Aankoop vastgoed (Purmerend)
→  Beschermd wonen light (Leiden)
→  Proeftuin (Nunspeet)
→  Ombouw kantoorpand (Amstelveen)
→  Onder de Pannen 

Projecten en inspiratie

≡≡

Wonen eerst

MKBA wonen bij burgers

Tijdelijk onderdak door een (eventueel bij de persoon bekende) 

particuliere kamer beschikbaar te stellen kan een goede oplossing 

zijn iemand onderdak te krijgen. Daar komt nog boven op de 

meerwaarde voor de verhuurders. Het verhoogt niet alleen hun 

inkomsten maar ook hun kwaliteit van leven. Voor gemeenten die 

hierin investeren, levert iedere euro een rendement op van  

3,5-4,5 euro.  

Klik hier voor de MKBA >

https://www.iedereenondereendak.nl/aanpak-dakloosheid/documenten/publicaties/2022/4/4/mkba-wonen-bij-burgers


Housing First (Den Haag)
Housing First is een Amerikaans model voor groepen mensen bij wie al het 
eerdere hul¬paanbod niet werkte. De filosofie waaide in 2006 over naar Ne-
derland, waar Amsterdam ermee begon. Inmiddels werken al bijna negentig 
gemeenten met Housing First. Lees meer >

Jongerenopvang Vince (Nijmegen)
Bij Project 010 is een eigen veilige plek het vertrekpunt voor verdere groei en 
herstel. In het ‘reguliere’ traject worden jongeren eerst in een voorziening voor 
opvang, beschermd of begeleid wonen geplaatst, voordat ze na gemiddeld een 
jaar uitstromen naar een eigen plek. Project 010 draait dit om: wonen eerst, en 
derest aan hulp daarbij. Project 010 is daarnaast ook een methode om doorbra-
ken te forceren in het ‘systeem’. Dak- en thuisloze jongeren lopen tegen veel 
wet- en regelgeving aan. Deze kunnen belemme¬rend werken bij het oplossen 
van dak- en thuisloosheid. Project 010 legt deze belemme¬ringen bloot en pakt 
ze aan.  Lees meer>

Wonen eerst
We maken de omslag van opvang naar wonen: (dreigend) 
dakloze mensen krijgen zo snel mogelijk een eigen 
woonplek met passende zorg en ondersteuning.

Er is een belangrijke transformatie gaande om mensen zoveel mogelijk in hun 
eigen woonomgeving de benodigde zorg en ondersteuning te bieden. Want: 
herstel begint met een thuis. Daarnaast is het organiseren van stabiele huis-
vesting een essentiële schakel in de preventie van dakloosheid. We hanteren 
daarom het uitgangspunt dat mensen zoveel mogelijk direct een eigen woon-
plek (al dan niet met begeleiding) krijgen, en als dat niet mogelijk is, opvang 
krijgen in één of tweepersoonskamers die zo kort mogelijk duurt.

Lees meer
→  Platform Woonplek
→  Hulp invliegen van Expertteam Weer Thuis 
→  MKBA integrale ondersteuning jongeren bij wonen
→  MKBA wonen bij burgers
→  MKBA Housing First
→  MKBA alternatief wonen (paradijsvogels/ skaeve huse)
→  Alternatief wonen
→  Creatieve woonoplossingen
→  Housing First, Wonen Eerst
→  Aankoop vastgoed (Purmerend)
→  Beschermd wonen light (Leiden)
→  Proeftuin (Nunspeet)
→  Ombouw kantoorpand (Amstelveen)
→  Onder de Pannen 

Projecten en inspiratie

≡≡

Wonen eerst

MKBA Housing First
Traditioneel worden dakloze mensen vaak eerst opgevangen in een 

opvanglocatie, waarna zij stapsgewijs al dan niet via beschermd 

wonen worden toegeleid naar zelfstandig wonen. Housing First 

gaat uit van het principe dat mensen bij voorkeur direct een eigen 

woning krijgen, met daarbij begeleiding op maat zo lang dat nodig 

is. De inwoner zelf houdt de regie. De resultaten zijn veelbelovend 

en deze business case laat zien dat het bovendien efficiënt is: 1 euro 

levert 2,5 tot 3 euro aan besparingen op de lange termijn op aan 

maatschappelijke kosten. 

Lees meer >

https://www.iedereenondereendak.nl/aanpak-dakloosheid/kosten-en-baten


Housing First (Den Haag)
Housing First is een Amerikaans model voor groepen mensen bij wie al het 
eerdere hul¬paanbod niet werkte. De filosofie waaide in 2006 over naar Ne-
derland, waar Amsterdam ermee begon. Inmiddels werken al bijna negentig 
gemeenten met Housing First. Lees meer >

Jongerenopvang Vince (Nijmegen)
Bij Project 010 is een eigen veilige plek het vertrekpunt voor verdere groei en 
herstel. In het ‘reguliere’ traject worden jongeren eerst in een voorziening voor 
opvang, beschermd of begeleid wonen geplaatst, voordat ze na gemiddeld een 
jaar uitstromen naar een eigen plek. Project 010 draait dit om: wonen eerst, en 
derest aan hulp daarbij. Project 010 is daarnaast ook een methode om doorbra-
ken te forceren in het ‘systeem’. Dak- en thuisloze jongeren lopen tegen veel 
wet- en regelgeving aan. Deze kunnen belemme¬rend werken bij het oplossen 
van dak- en thuisloosheid. Project 010 legt deze belemme¬ringen bloot en pakt 
ze aan.  Lees meer>

Wonen eerst
We maken de omslag van opvang naar wonen: (dreigend) 
dakloze mensen krijgen zo snel mogelijk een eigen 
woonplek met passende zorg en ondersteuning.

Er is een belangrijke transformatie gaande om mensen zoveel mogelijk in hun 
eigen woonomgeving de benodigde zorg en ondersteuning te bieden. Want: 
herstel begint met een thuis. Daarnaast is het organiseren van stabiele huis-
vesting een essentiële schakel in de preventie van dakloosheid. We hanteren 
daarom het uitgangspunt dat mensen zoveel mogelijk direct een eigen woon-
plek (al dan niet met begeleiding) krijgen, en als dat niet mogelijk is, opvang 
krijgen in één of tweepersoonskamers die zo kort mogelijk duurt.

Lees meer
→  Platform Woonplek
→  Hulp invliegen van Expertteam Weer Thuis 
→  MKBA integrale ondersteuning jongeren bij wonen
→  MKBA wonen bij burgers
→  MKBA Housing First
→  MKBA alternatief wonen (paradijsvogels/ skaeve huse)
→  Alternatief wonen
→  Creatieve woonoplossingen
→  Housing First, Wonen Eerst
→  Aankoop vastgoed (Purmerend)
→  Beschermd wonen light (Leiden)
→  Proeftuin (Nunspeet)
→  Ombouw kantoorpand (Amstelveen)
→  Onder de Pannen 

Projecten en inspiratie

≡≡

Wonen eerst

MKBA alternatief wonen  

(paradijsvogels/ skaeve huse) 

Voor een kleine groep mensen blijkt het zeer lastig om juiste 

woonplekken met begeleiding in de wijk te vinden, o.a. door 

gedragsproblematiek in combinatie met verslaving en/of lvb of GGZ 

problematiek waardoor overlast en problemen in de buurt ontstaan. 

Skaeve Huse is onder begeleiding wonen, in een rustige omgeving, 

met weinig prikkels van buitenaf. Skaeve Huse zorgt ervoor dat 

woonoverlast tegengegaan wordt en dat de rust in straten en buurten 

terugkeert. De Skaeve Huse-bewoners kunnen op termijn terugkeren 

naar woonwijken, als zij geen woonoverlast meer veroorzaken. 

Deze MKBA laat zien dat 1 euro tot 4 euro aan maatschappelijke (im)

materiele baten op kan leveren. 

Lees meer >

https://www.iedereenondereendak.nl/aanpak-dakloosheid/kosten-en-baten


Housing First (Den Haag)
Housing First is een Amerikaans model voor groepen mensen bij wie al het 
eerdere hul¬paanbod niet werkte. De filosofie waaide in 2006 over naar Ne-
derland, waar Amsterdam ermee begon. Inmiddels werken al bijna negentig 
gemeenten met Housing First. Lees meer >

Jongerenopvang Vince (Nijmegen)
Bij Project 010 is een eigen veilige plek het vertrekpunt voor verdere groei en 
herstel. In het ‘reguliere’ traject worden jongeren eerst in een voorziening voor 
opvang, beschermd of begeleid wonen geplaatst, voordat ze na gemiddeld een 
jaar uitstromen naar een eigen plek. Project 010 draait dit om: wonen eerst, en 
derest aan hulp daarbij. Project 010 is daarnaast ook een methode om doorbra-
ken te forceren in het ‘systeem’. Dak- en thuisloze jongeren lopen tegen veel 
wet- en regelgeving aan. Deze kunnen belemme¬rend werken bij het oplossen 
van dak- en thuisloosheid. Project 010 legt deze belemme¬ringen bloot en pakt 
ze aan.  Lees meer>

Wonen eerst
We maken de omslag van opvang naar wonen: (dreigend) 
dakloze mensen krijgen zo snel mogelijk een eigen 
woonplek met passende zorg en ondersteuning.

Er is een belangrijke transformatie gaande om mensen zoveel mogelijk in hun 
eigen woonomgeving de benodigde zorg en ondersteuning te bieden. Want: 
herstel begint met een thuis. Daarnaast is het organiseren van stabiele huis-
vesting een essentiële schakel in de preventie van dakloosheid. We hanteren 
daarom het uitgangspunt dat mensen zoveel mogelijk direct een eigen woon-
plek (al dan niet met begeleiding) krijgen, en als dat niet mogelijk is, opvang 
krijgen in één of tweepersoonskamers die zo kort mogelijk duurt.

Lees meer
→  Platform Woonplek
→  Hulp invliegen van Expertteam Weer Thuis 
→  MKBA integrale ondersteuning jongeren bij wonen
→  MKBA wonen bij burgers
→  MKBA Housing First
→  MKBA alternatief wonen (paradijsvogels/ skaeve huse)
→  Alternatief wonen
→  Creatieve woonoplossingen
→  Housing First, Wonen Eerst
→  Aankoop vastgoed (Purmerend)
→  Beschermd wonen light (Leiden)
→  Proeftuin (Nunspeet)
→  Ombouw kantoorpand (Amstelveen)
→  Onder de Pannen 

Projecten en inspiratie

≡≡

Wonen eerst

Alternatief wonen

Door de krapte op de woningmarkt gaat de doorstroom traag. 

Daar maakt het Jongerenpanel zich zorgen over. Daarom hebben 

zij gezocht naar snelle, slimme en haalbare woonoplossingen 

die dakloosheid voorkomen of bijdragen aan snellere uitstroom 

uit crisisvoorzieningen voor dak- en thuisloze jongeren. De 

basisgedachte is: Samen Wonen = Samen Oplossen = Minder 

woningnood. 

Lees hier het advies over alternatief wonen >

https://vng.nl/sites/default/files/2021-09/20210419_advies_alternatief_wonen_-def.pdf


Housing First (Den Haag)
Housing First is een Amerikaans model voor groepen mensen bij wie al het 
eerdere hul¬paanbod niet werkte. De filosofie waaide in 2006 over naar Ne-
derland, waar Amsterdam ermee begon. Inmiddels werken al bijna negentig 
gemeenten met Housing First. Lees meer >

Jongerenopvang Vince (Nijmegen)
Bij Project 010 is een eigen veilige plek het vertrekpunt voor verdere groei en 
herstel. In het ‘reguliere’ traject worden jongeren eerst in een voorziening voor 
opvang, beschermd of begeleid wonen geplaatst, voordat ze na gemiddeld een 
jaar uitstromen naar een eigen plek. Project 010 draait dit om: wonen eerst, en 
derest aan hulp daarbij. Project 010 is daarnaast ook een methode om doorbra-
ken te forceren in het ‘systeem’. Dak- en thuisloze jongeren lopen tegen veel 
wet- en regelgeving aan. Deze kunnen belemme¬rend werken bij het oplossen 
van dak- en thuisloosheid. Project 010 legt deze belemme¬ringen bloot en pakt 
ze aan.  Lees meer>

Wonen eerst
We maken de omslag van opvang naar wonen: (dreigend) 
dakloze mensen krijgen zo snel mogelijk een eigen 
woonplek met passende zorg en ondersteuning.

Er is een belangrijke transformatie gaande om mensen zoveel mogelijk in hun 
eigen woonomgeving de benodigde zorg en ondersteuning te bieden. Want: 
herstel begint met een thuis. Daarnaast is het organiseren van stabiele huis-
vesting een essentiële schakel in de preventie van dakloosheid. We hanteren 
daarom het uitgangspunt dat mensen zoveel mogelijk direct een eigen woon-
plek (al dan niet met begeleiding) krijgen, en als dat niet mogelijk is, opvang 
krijgen in één of tweepersoonskamers die zo kort mogelijk duurt.

Lees meer
→  Platform Woonplek
→  Hulp invliegen van Expertteam Weer Thuis 
→  MKBA integrale ondersteuning jongeren bij wonen
→  MKBA wonen bij burgers
→  MKBA Housing First
→  MKBA alternatief wonen (paradijsvogels/ skaeve huse)
→  Alternatief wonen
→  Creatieve woonoplossingen
→  Housing First, Wonen Eerst
→  Aankoop vastgoed (Purmerend)
→  Beschermd wonen light (Leiden)
→  Proeftuin (Nunspeet)
→  Ombouw kantoorpand (Amstelveen)
→  Onder de Pannen 

Projecten en inspiratie

≡≡

Wonen eerst

Creatieve woonoplossingen

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie vroeg ontwerpers mee te 

denken over nieuwe woonconcepten voor dakloze jongeren. Lees er 

meer over in deze publicatie, en laat je vooral inspireren om aan te 

haken – om samen te zorgen voor de vernieuwing die zo hard  

nodig is.

Lees meer >

https://content.stimuleringsfonds.nl/files/pub/i_152/scinieuwewoonconcepten.pdf


Housing First (Den Haag)
Housing First is een Amerikaans model voor groepen mensen bij wie al het 
eerdere hul¬paanbod niet werkte. De filosofie waaide in 2006 over naar Ne-
derland, waar Amsterdam ermee begon. Inmiddels werken al bijna negentig 
gemeenten met Housing First. Lees meer >

Jongerenopvang Vince (Nijmegen)
Bij Project 010 is een eigen veilige plek het vertrekpunt voor verdere groei en 
herstel. In het ‘reguliere’ traject worden jongeren eerst in een voorziening voor 
opvang, beschermd of begeleid wonen geplaatst, voordat ze na gemiddeld een 
jaar uitstromen naar een eigen plek. Project 010 draait dit om: wonen eerst, en 
derest aan hulp daarbij. Project 010 is daarnaast ook een methode om doorbra-
ken te forceren in het ‘systeem’. Dak- en thuisloze jongeren lopen tegen veel 
wet- en regelgeving aan. Deze kunnen belemme¬rend werken bij het oplossen 
van dak- en thuisloosheid. Project 010 legt deze belemme¬ringen bloot en pakt 
ze aan.  Lees meer>

Wonen eerst
We maken de omslag van opvang naar wonen: (dreigend) 
dakloze mensen krijgen zo snel mogelijk een eigen 
woonplek met passende zorg en ondersteuning.

Er is een belangrijke transformatie gaande om mensen zoveel mogelijk in hun 
eigen woonomgeving de benodigde zorg en ondersteuning te bieden. Want: 
herstel begint met een thuis. Daarnaast is het organiseren van stabiele huis-
vesting een essentiële schakel in de preventie van dakloosheid. We hanteren 
daarom het uitgangspunt dat mensen zoveel mogelijk direct een eigen woon-
plek (al dan niet met begeleiding) krijgen, en als dat niet mogelijk is, opvang 
krijgen in één of tweepersoonskamers die zo kort mogelijk duurt.

Lees meer
→  Platform Woonplek
→  Hulp invliegen van Expertteam Weer Thuis 
→  MKBA integrale ondersteuning jongeren bij wonen
→  MKBA wonen bij burgers
→  MKBA Housing First
→  MKBA alternatief wonen (paradijsvogels/ skaeve huse)
→  Alternatief wonen
→  Creatieve woonoplossingen
→  Housing First, Wonen Eerst
→  Aankoop vastgoed (Purmerend)
→  Beschermd wonen light (Leiden)
→  Proeftuin (Nunspeet)
→  Ombouw kantoorpand (Amstelveen)
→  Onder de Pannen 

Projecten en inspiratie

≡≡

Wonen eerst

Housing First, Wonen Eerst

Housing First zoals we dat nu al meer dan een decennium kennen op 

verschillende plekken in Nederland gaat in de eerste plaats over het 

bewezen effectieve zorgprogramma voor mensen die veel hulp nodig 

hebben om uit dakloosheid te komen en hulp nodig hebben om uit 

dakloosheid te blijven. Juist voor die specifieke groep is het met een 

succespercentage van 80-90% revolutionair gebleken. Daarnaast 

blijkt het ook effectief voor andere doelgroepen, zoals jongeren en 

mensen met lichtere problematiek. Zo kan de methodiek preventief 

worden ingezet om terugval te voorkomen. Het is belangrijk dat deze 

werkwijze goed begrepen en geborgd wordt.

Lees meer >

https://housingfirstnederland.nl/wp-content/uploads/2021/12/Pamflet-Housing-First-Nederland.pdf


Housing First (Den Haag)
Housing First is een Amerikaans model voor groepen mensen bij wie al het 
eerdere hul¬paanbod niet werkte. De filosofie waaide in 2006 over naar Ne-
derland, waar Amsterdam ermee begon. Inmiddels werken al bijna negentig 
gemeenten met Housing First. Lees meer >

Jongerenopvang Vince (Nijmegen)
Bij Project 010 is een eigen veilige plek het vertrekpunt voor verdere groei en 
herstel. In het ‘reguliere’ traject worden jongeren eerst in een voorziening voor 
opvang, beschermd of begeleid wonen geplaatst, voordat ze na gemiddeld een 
jaar uitstromen naar een eigen plek. Project 010 draait dit om: wonen eerst, en 
derest aan hulp daarbij. Project 010 is daarnaast ook een methode om doorbra-
ken te forceren in het ‘systeem’. Dak- en thuisloze jongeren lopen tegen veel 
wet- en regelgeving aan. Deze kunnen belemme¬rend werken bij het oplossen 
van dak- en thuisloosheid. Project 010 legt deze belemme¬ringen bloot en pakt 
ze aan.  Lees meer>

Wonen eerst
We maken de omslag van opvang naar wonen: (dreigend) 
dakloze mensen krijgen zo snel mogelijk een eigen 
woonplek met passende zorg en ondersteuning.

Er is een belangrijke transformatie gaande om mensen zoveel mogelijk in hun 
eigen woonomgeving de benodigde zorg en ondersteuning te bieden. Want: 
herstel begint met een thuis. Daarnaast is het organiseren van stabiele huis-
vesting een essentiële schakel in de preventie van dakloosheid. We hanteren 
daarom het uitgangspunt dat mensen zoveel mogelijk direct een eigen woon-
plek (al dan niet met begeleiding) krijgen, en als dat niet mogelijk is, opvang 
krijgen in één of tweepersoonskamers die zo kort mogelijk duurt.

Lees meer
→  Platform Woonplek
→  Hulp invliegen van Expertteam Weer Thuis 
→  MKBA integrale ondersteuning jongeren bij wonen
→  MKBA wonen bij burgers
→  MKBA Housing First
→  MKBA alternatief wonen (paradijsvogels/ skaeve huse)
→  Alternatief wonen
→  Creatieve woonoplossingen
→  Housing First, Wonen Eerst
→  Aankoop vastgoed (Purmerend)
→  Beschermd wonen light (Leiden)
→  Proeftuin (Nunspeet)
→  Ombouw kantoorpand (Amstelveen)
→  Onder de Pannen 

Projecten en inspiratie

≡≡

Wonen eerst

Aankoop vastgoed (Purmerend)

Door oplopende wachtlijsten voor woningzoekenden en mensen 

met een zorgvraag, heeft de gemeente Purmerend zelf het initiatief 

genomen om vastgoed aan te kopen, woningen te bouwen en 

de toewijzing van (tijdelijke)bewoners te organiseren. Hiermee is 

Purmerend de eerste gemeente in Nederland die op deze manier 

investeert om dakloosheid te voorkomen.

Lees meer >

https://www.iedereenondereendak.nl/wat-er-al-gebeurt/vernieuwing-in-de-opvang/gemeente-purmerend


Housing First (Den Haag)
Housing First is een Amerikaans model voor groepen mensen bij wie al het 
eerdere hul¬paanbod niet werkte. De filosofie waaide in 2006 over naar Ne-
derland, waar Amsterdam ermee begon. Inmiddels werken al bijna negentig 
gemeenten met Housing First. Lees meer >

Jongerenopvang Vince (Nijmegen)
Bij Project 010 is een eigen veilige plek het vertrekpunt voor verdere groei en 
herstel. In het ‘reguliere’ traject worden jongeren eerst in een voorziening voor 
opvang, beschermd of begeleid wonen geplaatst, voordat ze na gemiddeld een 
jaar uitstromen naar een eigen plek. Project 010 draait dit om: wonen eerst, en 
derest aan hulp daarbij. Project 010 is daarnaast ook een methode om doorbra-
ken te forceren in het ‘systeem’. Dak- en thuisloze jongeren lopen tegen veel 
wet- en regelgeving aan. Deze kunnen belemme¬rend werken bij het oplossen 
van dak- en thuisloosheid. Project 010 legt deze belemme¬ringen bloot en pakt 
ze aan.  Lees meer>

Wonen eerst
We maken de omslag van opvang naar wonen: (dreigend) 
dakloze mensen krijgen zo snel mogelijk een eigen 
woonplek met passende zorg en ondersteuning.

Er is een belangrijke transformatie gaande om mensen zoveel mogelijk in hun 
eigen woonomgeving de benodigde zorg en ondersteuning te bieden. Want: 
herstel begint met een thuis. Daarnaast is het organiseren van stabiele huis-
vesting een essentiële schakel in de preventie van dakloosheid. We hanteren 
daarom het uitgangspunt dat mensen zoveel mogelijk direct een eigen woon-
plek (al dan niet met begeleiding) krijgen, en als dat niet mogelijk is, opvang 
krijgen in één of tweepersoonskamers die zo kort mogelijk duurt.

Lees meer
→  Platform Woonplek
→  Hulp invliegen van Expertteam Weer Thuis 
→  MKBA integrale ondersteuning jongeren bij wonen
→  MKBA wonen bij burgers
→  MKBA Housing First
→  MKBA alternatief wonen (paradijsvogels/ skaeve huse)
→  Alternatief wonen
→  Creatieve woonoplossingen
→  Housing First, Wonen Eerst
→  Aankoop vastgoed (Purmerend)
→  Beschermd wonen light (Leiden)
→  Proeftuin (Nunspeet)
→  Ombouw kantoorpand (Amstelveen)
→  Onder de Pannen 

Projecten en inspiratie

≡≡

Wonen eerst

Beschermd wonen light (Leiden)

Een innovatieve woonvorm die de stap van beschermd naar 

zelfstandig wonen kleiner maakt: dat is Beschermd Wonen Light. Een 

recent initiatief van drie Leidse organisaties in de jeugdhulp, Wmo en 

maatschappelijke opvang. Hoe hebben ze dit project van de grond 

gekregen? En wat zijn hun eerste bevindingen?

Lees meer >

https://magazines.rijksoverheid.nl/vws/iedereenondereendak/2020/01/opstapje-naar-zelfstandigheid-met-beschermd-wonen-light


Housing First (Den Haag)
Housing First is een Amerikaans model voor groepen mensen bij wie al het 
eerdere hul¬paanbod niet werkte. De filosofie waaide in 2006 over naar Ne-
derland, waar Amsterdam ermee begon. Inmiddels werken al bijna negentig 
gemeenten met Housing First. Lees meer >

Jongerenopvang Vince (Nijmegen)
Bij Project 010 is een eigen veilige plek het vertrekpunt voor verdere groei en 
herstel. In het ‘reguliere’ traject worden jongeren eerst in een voorziening voor 
opvang, beschermd of begeleid wonen geplaatst, voordat ze na gemiddeld een 
jaar uitstromen naar een eigen plek. Project 010 draait dit om: wonen eerst, en 
derest aan hulp daarbij. Project 010 is daarnaast ook een methode om doorbra-
ken te forceren in het ‘systeem’. Dak- en thuisloze jongeren lopen tegen veel 
wet- en regelgeving aan. Deze kunnen belemme¬rend werken bij het oplossen 
van dak- en thuisloosheid. Project 010 legt deze belemme¬ringen bloot en pakt 
ze aan.  Lees meer>

Wonen eerst
We maken de omslag van opvang naar wonen: (dreigend) 
dakloze mensen krijgen zo snel mogelijk een eigen 
woonplek met passende zorg en ondersteuning.

Er is een belangrijke transformatie gaande om mensen zoveel mogelijk in hun 
eigen woonomgeving de benodigde zorg en ondersteuning te bieden. Want: 
herstel begint met een thuis. Daarnaast is het organiseren van stabiele huis-
vesting een essentiële schakel in de preventie van dakloosheid. We hanteren 
daarom het uitgangspunt dat mensen zoveel mogelijk direct een eigen woon-
plek (al dan niet met begeleiding) krijgen, en als dat niet mogelijk is, opvang 
krijgen in één of tweepersoonskamers die zo kort mogelijk duurt.

Lees meer
→  Platform Woonplek
→  Hulp invliegen van Expertteam Weer Thuis 
→  MKBA integrale ondersteuning jongeren bij wonen
→  MKBA wonen bij burgers
→  MKBA Housing First
→  MKBA alternatief wonen (paradijsvogels/ skaeve huse)
→  Alternatief wonen
→  Creatieve woonoplossingen
→  Housing First, Wonen Eerst
→  Aankoop vastgoed (Purmerend)
→  Beschermd wonen light (Leiden)
→  Proeftuin (Nunspeet)
→  Ombouw kantoorpand (Amstelveen)
→  Onder de Pannen 

Projecten en inspiratie

≡≡

Wonen eerst

Proeftuin (Nunspeet)

Een eigen huurcontract, een zelfstandige woning én een 

zorgbehoefte die lager is dan aanvankelijk ingeschat. Proeftuin 

Eperweg in Nunspeet werpt zijn vruchten af.

Lees meer >

https://www.iedereenondereendak.nl/wat-er-al-gebeurt/vernieuwing-in-de-opvang/de-proeftuin


Housing First (Den Haag)
Housing First is een Amerikaans model voor groepen mensen bij wie al het 
eerdere hul¬paanbod niet werkte. De filosofie waaide in 2006 over naar Ne-
derland, waar Amsterdam ermee begon. Inmiddels werken al bijna negentig 
gemeenten met Housing First. Lees meer >

Jongerenopvang Vince (Nijmegen)
Bij Project 010 is een eigen veilige plek het vertrekpunt voor verdere groei en 
herstel. In het ‘reguliere’ traject worden jongeren eerst in een voorziening voor 
opvang, beschermd of begeleid wonen geplaatst, voordat ze na gemiddeld een 
jaar uitstromen naar een eigen plek. Project 010 draait dit om: wonen eerst, en 
derest aan hulp daarbij. Project 010 is daarnaast ook een methode om doorbra-
ken te forceren in het ‘systeem’. Dak- en thuisloze jongeren lopen tegen veel 
wet- en regelgeving aan. Deze kunnen belemme¬rend werken bij het oplossen 
van dak- en thuisloosheid. Project 010 legt deze belemme¬ringen bloot en pakt 
ze aan.  Lees meer>

Wonen eerst
We maken de omslag van opvang naar wonen: (dreigend) 
dakloze mensen krijgen zo snel mogelijk een eigen 
woonplek met passende zorg en ondersteuning.

Er is een belangrijke transformatie gaande om mensen zoveel mogelijk in hun 
eigen woonomgeving de benodigde zorg en ondersteuning te bieden. Want: 
herstel begint met een thuis. Daarnaast is het organiseren van stabiele huis-
vesting een essentiële schakel in de preventie van dakloosheid. We hanteren 
daarom het uitgangspunt dat mensen zoveel mogelijk direct een eigen woon-
plek (al dan niet met begeleiding) krijgen, en als dat niet mogelijk is, opvang 
krijgen in één of tweepersoonskamers die zo kort mogelijk duurt.

Lees meer
→  Platform Woonplek
→  Hulp invliegen van Expertteam Weer Thuis 
→  MKBA integrale ondersteuning jongeren bij wonen
→  MKBA wonen bij burgers
→  MKBA Housing First
→  MKBA alternatief wonen (paradijsvogels/ skaeve huse)
→  Alternatief wonen
→  Creatieve woonoplossingen
→  Housing First, Wonen Eerst
→  Aankoop vastgoed (Purmerend)
→  Beschermd wonen light (Leiden)
→  Proeftuin (Nunspeet)
→  Ombouw kantoorpand (Amstelveen)
→  Onder de Pannen 

Projecten en inspiratie

≡≡

Wonen eerst

Ombouw kantoorpand (Amstelveen)

Als aanjager van de publiek-private samenwerking koppelt het 

Platform Woonplek partijen aan elkaar, werft fondsen, deelt kennis 

en helpt gemeenten om huisvestingsprojecten te versnellen. “We 

verkennen waar gemeenten mee bezig zijn en waar ze tegenaan 

lopen”, vertelt Imre Vellenga van het platform. “Vervolgens kijken we 

welke oplossingen er zijn, hoe we samen met gemeenten en andere 

organisaties initiatieven kunnen ontwikkelen en vooral: wat het 

bedrijfsleven hierin kan doen.”

Lees meer >

https://magazines.rijksoverheid.nl/vws/iedereenondereendak/2021/02/tijdelijke-woonplekken-in-leegstaand-vastgoed-het-kan


Housing First (Den Haag)
Housing First is een Amerikaans model voor groepen mensen bij wie al het 
eerdere hul¬paanbod niet werkte. De filosofie waaide in 2006 over naar Ne-
derland, waar Amsterdam ermee begon. Inmiddels werken al bijna negentig 
gemeenten met Housing First. Lees meer >

Jongerenopvang Vince (Nijmegen)
Bij Project 010 is een eigen veilige plek het vertrekpunt voor verdere groei en 
herstel. In het ‘reguliere’ traject worden jongeren eerst in een voorziening voor 
opvang, beschermd of begeleid wonen geplaatst, voordat ze na gemiddeld een 
jaar uitstromen naar een eigen plek. Project 010 draait dit om: wonen eerst, en 
derest aan hulp daarbij. Project 010 is daarnaast ook een methode om doorbra-
ken te forceren in het ‘systeem’. Dak- en thuisloze jongeren lopen tegen veel 
wet- en regelgeving aan. Deze kunnen belemme¬rend werken bij het oplossen 
van dak- en thuisloosheid. Project 010 legt deze belemme¬ringen bloot en pakt 
ze aan.  Lees meer>

Wonen eerst
We maken de omslag van opvang naar wonen: (dreigend) 
dakloze mensen krijgen zo snel mogelijk een eigen 
woonplek met passende zorg en ondersteuning.

Er is een belangrijke transformatie gaande om mensen zoveel mogelijk in hun 
eigen woonomgeving de benodigde zorg en ondersteuning te bieden. Want: 
herstel begint met een thuis. Daarnaast is het organiseren van stabiele huis-
vesting een essentiële schakel in de preventie van dakloosheid. We hanteren 
daarom het uitgangspunt dat mensen zoveel mogelijk direct een eigen woon-
plek (al dan niet met begeleiding) krijgen, en als dat niet mogelijk is, opvang 
krijgen in één of tweepersoonskamers die zo kort mogelijk duurt.

Lees meer
→  Platform Woonplek
→  Hulp invliegen van Expertteam Weer Thuis 
→  MKBA integrale ondersteuning jongeren bij wonen
→  MKBA wonen bij burgers
→  MKBA Housing First
→  MKBA alternatief wonen (paradijsvogels/ skaeve huse)
→  Alternatief wonen
→  Creatieve woonoplossingen
→  Housing First, Wonen Eerst
→  Aankoop vastgoed (Purmerend)
→  Beschermd wonen light (Leiden)
→  Proeftuin (Nunspeet)
→  Ombouw kantoorpand (Amstelveen)
→  Onder de Pannen 

Projecten en inspiratie

≡≡

Wonen eerst

Onder de Pannen

Het project ‘Onder de Pannen’ benut leegstaande kamers zonder 

degene te korten die de tijdelijke opvangplek biedt. Iemand zonder 

dak boven het hoofd mag maximaal een jaar in zo’n particuliere 

kamer wonen en betaalt gewoon huur en een onkostenvergoeding. 

Zowel verhuurder als huurder behouden hun toeslagen en eventuele 

uitkering. Sterker nog, de verhuurder verdient er een extraatje mee 

en kan er zelfs een eventuele huurschuld mee wegwerken. 

Lees meer >

https://impuls-onderzoekscentrum.nl/preventiealliantie/workshops/


Opvang afbouwen en 
ombouwen
De maatschappelijke opvang wordt zoveel mogelijk 
afgebouwd. Waar opvang toch nodig is duurt dit zo kort 
mogelijk en kunnen mensen in een eigen kamer slapen, 
met ondersteuning op maat.

Alle in spanningen in het land moeten ertoe leiden dat de traditionele 
groot schalige voorzieningen kunnen worden afgebouwd en mensen 
onder steuning op maat krijgen. De nieuwe werkwijze leidt tot een 
effectiever en menswaardiger aanpak van dakloosheid.

Lees meer
→  MKBA transformatie nachtopvang

→  MKBA kleinschalige opvang

→  Corona en dakloosheid 

→  Perron 18 (Haarlem)

→  Credohuis (Maastricht)

→  Nachtopvang uit Noodzaak (Nijmegen)

→  Vernieuwde opvang (Tilburg)

Projecten en inspiratie

Springplank (Eindhoven)
De daklozenopvang in Eindhoven was hard aan vernieuwing toe. De gemeente 
pakte het grondig aan met snelle hulp, maatwerk en zicht op een zelfstandige 
woning en aandacht voor werk Lees meer >

Jongerenopvang Vince (Nijmegen)
De Nijmeegse jongerenopvang Vince heeft alles onder één dak: dag- en nacht-
opvang, crisisopvang en begeleid wonen. “Nog niet veel steden hebben een 
voorziening à la Vince”, zegt regiomanager Ingrid Hendriks. De ingrediënten: 
een dagprogramma, ervaringsdeskundigen, een trainingshuis en intensieve 
begeleiding met de focus op zelfregie. Lees meer>

≡

https://magazines.rijksoverheid.nl/vws/iedereenondereendak/2021/02/hoe-eindhoven-de-opvang-vernieuwt-met-snelle-hulp-maatwerk-en-work-first
https://magazines.rijksoverheid.nl/vws/iedereenondereendak/2021/02/vince-nijmegen-vangt-jongeren-in-drie-stappen-op


Opvang afbouwen en 
ombouwen
De maatschappelijke opvang wordt zoveel mogelijk 
afgebouwd. Waar opvang toch nodig is duurt dit zo kort 
mogelijk en kunnen mensen in een eigen kamer slapen, 
met ondersteuning op maat.

Alle in spanningen in het land moeten ertoe leiden dat de traditionele 
groot schalige voorzieningen kunnen worden afgebouwd en mensen 
onder steuning op maat krijgen. De nieuwe werkwijze leidt tot een 
effectiever en menswaardiger aanpak van dakloosheid.

Lees meer
→  MKBA transformatie nachtopvang

→  MKBA kleinschalige opvang

→  Corona en dakloosheid 

→  Perron 18 (Haarlem)

→  Credohuis (Maastricht)

→  Nachtopvang uit Noodzaak (Nijmegen)

→  Vernieuwde opvang (Tilburg)

Springplank (Eindhoven)
De daklozenopvang in Eindhoven was hard aan vernieuwing toe. De gemeente 
pakte het grondig aan met snelle hulp, maatwerk en zicht op een zelfstandige 
woning en aandacht voor werk Lees meer >

Jongerenopvang Vince (Nijmegen)
De Nijmeegse jongerenopvang Vince heeft alles onder één dak: dag- en nacht-
opvang, crisisopvang en begeleid wonen. “Nog niet veel steden hebben een 
voorziening à la Vince”, zegt regiomanager Ingrid Hendriks. De ingrediënten: 
een dagprogramma, ervaringsdeskundigen, een trainingshuis en intensieve 
begeleiding met de focus op zelfregie. Lees meer>

Projecten en inspiratie

≡≡

Opvang afbouwen en ombouwen

MKBA transformatie nachtopvang

De ombouw van slaapzalen naar een- of tweepersoonskamers met 

bijbehorende faciliteiten levert meer privacy, rust en mogelijkheden 

tot herstel op. De maatschappelijke kosten-batenanalyse laat zien 

dat een euro investering op korte termijn (im)materiële baten ople-

vert van 1,5 euro. 

Klik hier voor de KMBA >

https://www.iedereenondereendak.nl/aanpak-dakloosheid/documenten/publicaties/2022/4/4/mkba-transformatie-nachtopvang


Opvang afbouwen en 
ombouwen
De maatschappelijke opvang wordt zoveel mogelijk 
afgebouwd. Waar opvang toch nodig is duurt dit zo kort 
mogelijk en kunnen mensen in een eigen kamer slapen, 
met ondersteuning op maat.

Alle in spanningen in het land moeten ertoe leiden dat de traditionele 
groot schalige voorzieningen kunnen worden afgebouwd en mensen 
onder steuning op maat krijgen. De nieuwe werkwijze leidt tot een 
effectiever en menswaardiger aanpak van dakloosheid.

Lees meer
→  MKBA transformatie nachtopvang

→  MKBA kleinschalige opvang

→  Corona en dakloosheid 

→  Perron 18 (Haarlem)

→  Credohuis (Maastricht)

→  Nachtopvang uit Noodzaak (Nijmegen)

→  Vernieuwde opvang (Tilburg)

Springplank (Eindhoven)
De daklozenopvang in Eindhoven was hard aan vernieuwing toe. De gemeente 
pakte het grondig aan met snelle hulp, maatwerk en zicht op een zelfstandige 
woning en aandacht voor werk Lees meer >

Jongerenopvang Vince (Nijmegen)
De Nijmeegse jongerenopvang Vince heeft alles onder één dak: dag- en nacht-
opvang, crisisopvang en begeleid wonen. “Nog niet veel steden hebben een 
voorziening à la Vince”, zegt regiomanager Ingrid Hendriks. De ingrediënten: 
een dagprogramma, ervaringsdeskundigen, een trainingshuis en intensieve 
begeleiding met de focus op zelfregie. Lees meer>

Projecten en inspiratie

≡≡

Opvang afbouwen en ombouwen

MKBA kleinschalige opvang

De omslag naar opvang in de wijk zorgt o.a. dat mensen zoveel mo-

gelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Het gaat 

om opvang in een regio- of centrumgemeente in een kleinschalige 

setting (geclusterd) en met professionele begeleiding die 24/7 bereik-

baar en beschikbaar is. Een euro investering levert 4 euro aan (im)

materiële baten op. 

Klik hier voor de KMBA >

https://www.iedereenondereendak.nl/aanpak-dakloosheid/documenten/publicaties/2022/4/4/mkba-kleinschalige-opvang


Opvang afbouwen en 
ombouwen
De maatschappelijke opvang wordt zoveel mogelijk 
afgebouwd. Waar opvang toch nodig is duurt dit zo kort 
mogelijk en kunnen mensen in een eigen kamer slapen, 
met ondersteuning op maat.

Alle in spanningen in het land moeten ertoe leiden dat de traditionele 
groot schalige voorzieningen kunnen worden afgebouwd en mensen 
onder steuning op maat krijgen. De nieuwe werkwijze leidt tot een 
effectiever en menswaardiger aanpak van dakloosheid.

Lees meer
→  MKBA transformatie nachtopvang

→  MKBA kleinschalige opvang

→  Corona en dakloosheid 

→  Perron 18 (Haarlem)

→  Credohuis (Maastricht)

→  Nachtopvang uit Noodzaak (Nijmegen)

→  Vernieuwde opvang (Tilburg)

Springplank (Eindhoven)
De daklozenopvang in Eindhoven was hard aan vernieuwing toe. De gemeente 
pakte het grondig aan met snelle hulp, maatwerk en zicht op een zelfstandige 
woning en aandacht voor werk Lees meer >

Jongerenopvang Vince (Nijmegen)
De Nijmeegse jongerenopvang Vince heeft alles onder één dak: dag- en nacht-
opvang, crisisopvang en begeleid wonen. “Nog niet veel steden hebben een 
voorziening à la Vince”, zegt regiomanager Ingrid Hendriks. De ingrediënten: 
een dagprogramma, ervaringsdeskundigen, een trainingshuis en intensieve 
begeleiding met de focus op zelfregie. Lees meer>

Projecten en inspiratie

≡≡

Opvang afbouwen en ombouwen

Corona en dakloosheid
Dakloze mensen vormen mogelijk een hoog-risicogroep voor een 

COVID-19 infectie. Het onderzoeksproject Dakloosheid en Corona 

onderzoekt de impact van de COVID-19 pandemie op de levens, zorg, 

en hulpverlening voor dakloze mensen in Nederland.

Lees meer >

https://www.coronatijden.nl/dakloosheid-en-corona/


Opvang afbouwen en 
ombouwen
De maatschappelijke opvang wordt zoveel mogelijk 
afgebouwd. Waar opvang toch nodig is duurt dit zo kort 
mogelijk en kunnen mensen in een eigen kamer slapen, 
met ondersteuning op maat.

Alle in spanningen in het land moeten ertoe leiden dat de traditionele 
groot schalige voorzieningen kunnen worden afgebouwd en mensen 
onder steuning op maat krijgen. De nieuwe werkwijze leidt tot een 
effectiever en menswaardiger aanpak van dakloosheid.

Lees meer
→  MKBA transformatie nachtopvang

→  MKBA kleinschalige opvang

→  Corona en dakloosheid 

→  Perron 18 (Haarlem)

→  Credohuis (Maastricht)

→  Nachtopvang uit Noodzaak (Nijmegen)

→  Vernieuwde opvang (Tilburg)

Springplank (Eindhoven)
De daklozenopvang in Eindhoven was hard aan vernieuwing toe. De gemeente 
pakte het grondig aan met snelle hulp, maatwerk en zicht op een zelfstandige 
woning en aandacht voor werk Lees meer >

Jongerenopvang Vince (Nijmegen)
De Nijmeegse jongerenopvang Vince heeft alles onder één dak: dag- en nacht-
opvang, crisisopvang en begeleid wonen. “Nog niet veel steden hebben een 
voorziening à la Vince”, zegt regiomanager Ingrid Hendriks. De ingrediënten: 
een dagprogramma, ervaringsdeskundigen, een trainingshuis en intensieve 
begeleiding met de focus op zelfregie. Lees meer>

Projecten en inspiratie

≡≡

Opvang afbouwen en ombouwen

Perron 18 (Haarlem)

Perron 18 is een tussenvoorziening voor jongeren die wonen in een 

opvang of in een begeleide, beschermde of beschutte woonvorm, en 

klaar zijn om de stap naar zelfstandigheid te maken. Het wachten op 

een eigen woning kan tot een jaar duren. Zij kunnen in Perron 18 een 

kamer huren om deze wachttijd te overbruggen. Zo maken zij een 

plek vrij in de opvang of in de begeleide, beschermde of beschutte 

woonvorm.  

Lees meer >

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210433806-1-Voortgang-Perron-18-en-Actieprogramma-Dak-en-Thuisloze-Jongeren-1.pdf


Opvang afbouwen en 
ombouwen
De maatschappelijke opvang wordt zoveel mogelijk 
afgebouwd. Waar opvang toch nodig is duurt dit zo kort 
mogelijk en kunnen mensen in een eigen kamer slapen, 
met ondersteuning op maat.

Alle in spanningen in het land moeten ertoe leiden dat de traditionele 
groot schalige voorzieningen kunnen worden afgebouwd en mensen 
onder steuning op maat krijgen. De nieuwe werkwijze leidt tot een 
effectiever en menswaardiger aanpak van dakloosheid.

Lees meer
→  MKBA transformatie nachtopvang

→  MKBA kleinschalige opvang

→  Corona en dakloosheid 

→  Perron 18 (Haarlem)

→  Credohuis (Maastricht)

→  Nachtopvang uit Noodzaak (Nijmegen)

→  Vernieuwde opvang (Tilburg)

Springplank (Eindhoven)
De daklozenopvang in Eindhoven was hard aan vernieuwing toe. De gemeente 
pakte het grondig aan met snelle hulp, maatwerk en zicht op een zelfstandige 
woning en aandacht voor werk Lees meer >

Jongerenopvang Vince (Nijmegen)
De Nijmeegse jongerenopvang Vince heeft alles onder één dak: dag- en nacht-
opvang, crisisopvang en begeleid wonen. “Nog niet veel steden hebben een 
voorziening à la Vince”, zegt regiomanager Ingrid Hendriks. De ingrediënten: 
een dagprogramma, ervaringsdeskundigen, een trainingshuis en intensieve 
begeleiding met de focus op zelfregie. Lees meer>

Projecten en inspiratie

≡≡

Opvang afbouwen en ombouwen

Credohuis (Maastricht)

De liefdevolle opvang van thuisloze jongvolwassenen in het Maas-

trichtse Credohuis krijgt met steun van Provincie Limburg navolging 

in andere Limburgse steden. Er komen de komende jaren ook op-

vanghuizen in Kerkrade, Sittard-Geleen, Roermond en Venlo. Het 

idee van Credohuis is om dak- en thuisloze jongeren niet alleen een 

dak boven hun hoofd te geven, maar vooral ook een familiegevoel.

Lees meer >

https://www.iedereenondereendak.nl/wat-er-al-gebeurt/jongeren/credohuis


Opvang afbouwen en 
ombouwen
De maatschappelijke opvang wordt zoveel mogelijk 
afgebouwd. Waar opvang toch nodig is duurt dit zo kort 
mogelijk en kunnen mensen in een eigen kamer slapen, 
met ondersteuning op maat.

Alle in spanningen in het land moeten ertoe leiden dat de traditionele 
groot schalige voorzieningen kunnen worden afgebouwd en mensen 
onder steuning op maat krijgen. De nieuwe werkwijze leidt tot een 
effectiever en menswaardiger aanpak van dakloosheid.

Lees meer
→  MKBA transformatie nachtopvang

→  MKBA kleinschalige opvang

→  Corona en dakloosheid 

→  Perron 18 (Haarlem)

→  Credohuis (Maastricht)

→  Nachtopvang uit Noodzaak (Nijmegen)

→  Vernieuwde opvang (Tilburg)

Springplank (Eindhoven)
De daklozenopvang in Eindhoven was hard aan vernieuwing toe. De gemeente 
pakte het grondig aan met snelle hulp, maatwerk en zicht op een zelfstandige 
woning en aandacht voor werk Lees meer >

Jongerenopvang Vince (Nijmegen)
De Nijmeegse jongerenopvang Vince heeft alles onder één dak: dag- en nacht-
opvang, crisisopvang en begeleid wonen. “Nog niet veel steden hebben een 
voorziening à la Vince”, zegt regiomanager Ingrid Hendriks. De ingrediënten: 
een dagprogramma, ervaringsdeskundigen, een trainingshuis en intensieve 
begeleiding met de focus op zelfregie. Lees meer>

Projecten en inspiratie

≡≡

Opvang afbouwen en ombouwen

Nachtopvang uit Noodzaak (Nijmegen)

Wordt uitgevoerd door beheerders en dak- en thuislozen die zich in-

zetten als vrijwilligers. Het bijzondere van de NuNN is dat de dak- en 

thuislozen die gebruikmaken van de voorziening, de opvang in eigen 

beheer hebben. Door zelfverantwoordelijkheid te dragen voor de 

locatie, zijn de gasten van betekenis voor hun lotgenoten en anderen 

die kwetsbaar zijn. Dit geeft hun meer eigenwaarde en een gevoel 

weer ergens bij te horen.

Lees meer >

https://www.iedereenondereendak.nl/wat-er-al-gebeurt/vernieuwing-in-de-opvang/nunn-daklozen-regelen-opvang-zelf


Opvang afbouwen en 
ombouwen
De maatschappelijke opvang wordt zoveel mogelijk 
afgebouwd. Waar opvang toch nodig is duurt dit zo kort 
mogelijk en kunnen mensen in een eigen kamer slapen, 
met ondersteuning op maat.

Alle in spanningen in het land moeten ertoe leiden dat de traditionele 
groot schalige voorzieningen kunnen worden afgebouwd en mensen 
onder steuning op maat krijgen. De nieuwe werkwijze leidt tot een 
effectiever en menswaardiger aanpak van dakloosheid.

Lees meer
→  MKBA transformatie nachtopvang

→  MKBA kleinschalige opvang

→  Corona en dakloosheid 

→  Perron 18 (Haarlem)

→  Credohuis (Maastricht)

→  Nachtopvang uit Noodzaak (Nijmegen)

→  Vernieuwde opvang (Tilburg)

Springplank (Eindhoven)
De daklozenopvang in Eindhoven was hard aan vernieuwing toe. De gemeente 
pakte het grondig aan met snelle hulp, maatwerk en zicht op een zelfstandige 
woning en aandacht voor werk Lees meer >

Jongerenopvang Vince (Nijmegen)
De Nijmeegse jongerenopvang Vince heeft alles onder één dak: dag- en nacht-
opvang, crisisopvang en begeleid wonen. “Nog niet veel steden hebben een 
voorziening à la Vince”, zegt regiomanager Ingrid Hendriks. De ingrediënten: 
een dagprogramma, ervaringsdeskundigen, een trainingshuis en intensieve 
begeleiding met de focus op zelfregie. Lees meer>

Projecten en inspiratie

≡≡

Opvang afbouwen en ombouwen

Vernieuwde opvang (Tilburg)

Traverse, de maatschappelijke opvang in Tilburg, had tien jaar gele-

den een droom: een veel meer open en verbindende vorm van op-

vang en zorg bieden. Afgelopen zomer werd die droom werkelijkheid 

met de oplevering van de vernieuwde locatie aan de Gasthuisring. 

Het gebouw ondersteunt de nieuwe aanpak, die een succes blijkt. 

Lees meer >

https://magazines.rijksoverheid.nl/vws/iedereenondereendak/2021/03/smo-traverse
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