
 

 

Save the date : landelijke bijeenkomst 29 juni: Actieprogramma Weer Thuis! 

Op 29 juni organiseren we een landelijke bijeenkomst voor het programma Weer Thuis! We gaan in 

gesprek over de problemen rondom de uitstroom uit de maatschappelijke opvang en de locaties van 

beschermd wonen naar een passende zelfstandige woning met de juiste ondersteuning. Bestuurders 

van corporaties, gemeenten en opvanginstellingen zijn hierbij van harte welkom. We sluiten af met 

een gezamenlijke lunch. 

Wat is precies het probleem? Wat zijn oplossingsrichtingen? Hoe gaan we als bestuurders aan de 

slag? Wat is er nodig? Op deze vragen en meer geven we gedurende de ochtend gezamenlijk 

antwoord. Diverse sprekers vertellen hierover vanuit hun ervaringen. We delen in de ochtend 

ervaringen, kennis en we inspireren elkaar om aan de slag te gaan.  

Locatie:  50|50 Hotel en Congrescentrum Belmont, Goorsteeg 66, Ede 

Tijd:  Inloop 09.30, start programma 10.00 uur 

Eind 12.30 uur en een lunch tot 13.15 uur 
 

Samenwerking koepelorganisaties 

Het actieprogramma Weer Thuis! is een initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

(VNG), Aedes, het Leger des Heils (LdH) en de Federatie Opvang (FO), mede namens RIBW Alliantie 

en GGZ Nederland.  

Regio’s aan de slag 

Het programma is gestart met zeven regio’s. In deze zeven regio’s maken corporaties, gemeenten en 

opvanginstellingen op bestuurlijk niveau (prestatie)afspraken over de uitstroom uit de voorzieningen 

naar passende woningen en bijbehorende ondersteuning voor bijzondere doelgroepen. De komende 

maanden maken bestuurders van corporaties, gemeenten en opvanginstellingen een gezamenlijk 

plan van aanpak. Ze kijken naar de regionale opgave, mogelijke oplossingsrichtingen binnen hun 

regio, het haalbare resultaat en de manier waarop dat bereikt kan worden.  

De 7 regio’s zijn: Groningen, Assen, Nijmegen, Haarlem, Den Haag, Hoekse Waard en Venray.  

Aanmelden? 

Aanmelden voor de bijeenkomst kan hier. 

Graag zien wij u op donderdag 29 juni in Ede.  

Met vriendelijke groet,  

Erwin van Leeuwen 

Projectleider Weer Thuis! 

06-2220 6502 

 

https://www.aedes.nl/feed/context-kolom/dossier/bijzondere-doelgroepen/maatschappelijk-opvang/pva-actieprogramma-weer-thuis-2017-2018
http://bijeenkomsten.aedes.nl/weer_thuis_29062017/subscribe

