Academische werkplaats Opvang & Herstel

Vooraankondiging
Een stabiele plek voor bijzondere burgers
Wanneer? Donderdag 13 november 2014
Stabiele woonruimte is voor kwetsbare mensen een absolute voorwaarde om in de samenleving mee te doen
en erbij te horen. Tijdens dit congres staat ‘het wonen’ daarom centraal. Wat is er nodig om woonruimte te
krijgen en te behouden, hoe maak je van een huis een thuis, hoe is verlies van huisvesting te voorkomen en
wat zijn obstakels om na dakloosheid weer onder dak te komen. Dit congres belicht deze vragen vanuit de
ervaringen van cliënten en professionals, vanuit voorbeeldpraktijken en van wat uit onderzoek bekend is over
‘wat werkt’. Ook is er ruimte voor ervaringen met veelbelovende interventies, zoals Housing First en Critical
Time Intervention. Tegelijkertijd zijn er grote beleidsvragen rond het wonen, die met name ook gemeenten en
corporaties voor belangrijke opgaven plaatsen. Ook die komen tijdens dit congres aan de orde.

Doelgroep
Kom inspiratie opdoen tijdens dit congres samen met cliënten en professionals, instellingen en
woningcorporaties, gemeenten en zorgverzekeraars die een rol hebben bij het bereiken en behouden van
stabiele huisvesting voor bijzondere burgers.

Gastspreker
Dr. Sam Tsemberis (USA) is directeur van Pathways to Housing en grondlegger van
Housing First. Housing First is een succesvolle aanpak die dakloze mensen eerst een
woning biedt en daarnaast intensieve, integrale ondersteuning bij hun verdere
herstel. Housing First is ook in Nederland in steeds meer gemeenten in opmars.

Locatie
Regardz WTC Arnhem (naast station Arnhem Centraal)

Programma en inschrijving
Wilt u meer informatie over het programma, of wilt u zich inschrijven, klik dan op de volgende link:
www.paoheyendael.nl/congresopvangherstel2014.

Organisatie
Dit congres wordt georganiseerd door Impuls en de Academische werkplaats Opvang & Herstel.
De Academische werkplaats is een samenwerkingsverband tussen Impuls - Onderzoekscentrum
maatschappelijke zorg van het Radboudumc en 14 organisaties voor maatschappelijke opvang, te weten
Centrum Voor Dienstverlening, De Binnenvest, dnoDoen, Humanitas onder dak, HVO-Querido, IrisZorg, Kessler
Stichting, LIMOR, LEVANTOgroep, Neos, Stichting de Tussenvoorziening, Stichting maatschappelijke opvang
Breda e.o., Traverse en Zienn.

