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Preventie en vroegsignalering



Agenda

14:00 – Welkom

14:10 – Preventie en vroegsignalering

14:40 – Discussie in subgroepjes

15:10 – Korte plenaire terugkoppeling

15:30 – Einde
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Waarom wordt iemand eigenlijk dak- of thuisloos?

➢ Verlies huisvesting na ingrijpende gebeurtenis

➢ Relatiebreuk

➢ Baanverlies

➢ Overlijden partner

➢ Geen onderdak na ontslag instelling 

➢ detentie, jeugdzorg, ggz-instelling, …

➢ Huisuitzetting

➢ Achterstallige huur

➢ Overlast en illegale activiteiten

➢ Remigratie
RVS, Herstel begint met een huis (2020)
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Wat is het profiel van ‘deze mensen’?

3 profielen: ‘oude, ‘nieuwe’ en ‘dreigend’ daklozen

Kenmerken:

➢ Kwetsbaarheid op gezondheid: LVB, psychische problemen, verslaving

➢ Kwetsbaarheid op bestaanszekerheid: armoede, schulden

➢ Gedragsproblemen en neiging tot zorgmijding
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Profiel

Nieuwe daklozen

➢ Gezinnen uit huis door huurschulden / overlast

➢ Ouderen zonder ‘passende woonvorm’

➢ Verlaten institutie

➢ ZZP-ers

➢ Na scheiding geen huis kunnen vinden

Dreigend daklozen

➢ meervoudige problematiek

➢ sociaal kwetsbaar 

➢ en onvoldoende zelfredzaam 
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Doelgroepen regio Almelo
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Gemeente van herkomst
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Risicogroep / dreigend daklozen
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Enkele vindplekken kwetsbaren
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Profiel risicogroep regio Almelo 
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MO Proces

Congres ‘Voel je (t)huis!’

•

•

•

•

•

•

•

•Instroom MO Uitstroom MO

•

•

•

•

•

Geen instroom MO



Taxatie instrument sociale uitsluiting: Tax-su
Impuls, onderzoekscentrum maatschappelijke zorg; Judith Wolf

Meet op 4 domeinen participatie achterstanden:

➢ Bestaansvoorwaarden 

➢ inkomen, woonsituatie, dagbesteding, huishoudelijke verzorging

➢ Sociale inbedding 

➢ veiligheid, eenzaamheid, overlast

➢ Gezondheid & gedrag 

➢ lichamelijk & psychisch, verslaving, LVB

➢ Institutionele inbedding 

➢ niet gebruiken van regelingen, zorg of behandeling, gebrekkige 
maatschappelijke participatie
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Zorgschakelmodel

Figuur 1: zorgschakelmodel Figuur 2: Beslisboom voor toewijzing zorg

Wezep van, M.J., Loenen van, T. & Wolf, J. (2016). Informatieblad Zorgschakelmodel. Nijmegen: Impuls – Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg  Radboudumc



Preventieregisseur

➢Doel

 Voorkomen van erger

➢Werkwijze

 Centrale plek om probleem te melden

 Inventariseren van het probleem of de vraag

 Organiseren van de juiste hulp

 Informeert betrokken organisaties
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Wat willen we bereiken?
Nu
• Het duurt te lang dat er op sommige 

casussen wordt gereageerd
• Mensen vallen soms tussen wal en schip
• Ketenpartners werken langs elkaar heen, 

onvoldoende afstemming
• Geen terugkoppeling
• Onduidelijk bij wie te moet zijn
• Grote verschillen tussen gemeenten
• Wisselende deskundigheden

 Te veel mensen belanden in de MO
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Doel
• Tijdiger ingrijpen/ondersteunen: kwart 

voor twaalf i.p.v. 2 voor twaalf
• Een duidelijk aanspreekpunt/loket 
• Goede bereikbaarheid van loket
• Hulp is gecoördineerd en afgestemd
• Juiste deskundigheid op het vlak van 

dreigende dak- en thuisloosheid
• Mandaat of gezag om stappen door te 

zetten
• Goede samenwerking en communicatie 

in de keten, je blijft verantwoordelijk 
totdat een casus is overgedragen

 Minder mensen in de MO



De toegang als logisch loket?
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Signaal van 
dreigende dak- of 

thuisloosheid

Wat is het probleem?
Is er hulp nodig en zo ja 

welke?

Coördineren van de hulp
(door voorliggende 

hulpverlener)

*Werkwijze nieuwe toegang Almelo



Discussie in subgroepjes

➢ We delen jullie op in 4 groepjes (breakout rooms)

• 2 groepjes over vroegsignalering

• 2 groepjes over de preventieregisseur

• Voor ieder onderwerp zijn drie vragen geformuleerd

• Jullie krijgen 30 min, daarna koppelen we plenair terug

• Doe een kort voorstelrondje (naam, organisatie, functie)

• Vraag een iemand om namens jullie groepje een korte terugkoppeling te 
geven

• Als jullie tijd hebben mogen jullie ook doorgaan met de andere 
vragenset
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Vragen preventie

1. Welke screenings instrumenten gebruiken jullie en zijn die geschikt te 
maken voor screening op dak- en thuisloosheid?

2. Wat zijn geschikte vindplekken? Wie zouden signaleren (zowel formeel 
als informeel netwerk)?

3. Welke behoefte aan ondersteuning m.b.t. preventie hebben jullie?

Congres ‘Voel je (t)huis!’



Vragen preventieregisseur

1. Waar zien jullie de grootste meerwaarde van een preventieregisseur?

2. Wij denken dat gemeenten de rol van preventieregisseur het beste op 
zich kunnen nemen. Hoe kijken jullie daar tegenaan?

3. Hebben jullie nog aanvullingen op onze ideeën rondom de 
preventieregisseur?
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Partners Project Integrale Aanpak MO Almelo

Congres ‘Voel je (t)huis!’


