Neem contact met ons op!

Aanpak dak- en thuislozen ZHE
Uitvoeringsbrigade

Wij willen graag samen aan de slag.
Neem contact op, bijvoorbeeld:
» Als je een casus wilt aanmelden
» Als je een groot succes hebt geboekt op casusniveau of
beleidsniveau. Of als je een casus ziet vastlopen

Sinds 2020 bouwen wij mee aan de ontwikkeling van de regionale aanpak voor dak- en thuislozen op de
Zuid-Hollandse eilanden. Dit doen wij met onze handen uit de mouwen dus met directe resultaten voor
bewoners van de Zuid-Hollandse eilanden als uitgangspunt. En met als hoger doel om vanuit datzelfde
uitgangspunt samen met de lokale partners een regionale aanpak te ontwikkelen.

» Als je aanknopingspunten wilt delen die belangrijk zijn voor de
regionale aanpak
Hidde@uitvoeringsbrigade.nl >> 06-45136721
Suzan@uitvoeringsbrigade.nl >> 06-43908120

Hoe doen we dat?
We ontwikkelen vanuit de praktijk door directe

Tenslotte helpen we om de (in de praktijk ontwikkelde) aanpak

ondersteuning te bieden aan professionals en bewoners bij

duurzaam te laten voortbestaan. De Uitvoeringsbrigade is geen

ingewikkelde en leerzame casuïstiek (casusbegeleiding). De

nieuwe organisatie of instituut.

basisstappen van zo'n traject staan in het figuur hiernaast.

Wij werken aanvullend aan het
lokale netwerk, voorzieningen

Hierdoor bouwen we werkenderweg mee aan

en (zorg)infrastructuur. Het

doorontwikkeling van de regionale aanpak van de

perspectief is dat wij ons zelf

Maatschappelijke Opvang (MO) voor dak- en thuislozen.

overbodig maken.

Dit doen we voor en mét de regionale netwerkpartners
(gemeenten, opvanglocaties, zorgorganisaties, corporaties

We richten onze energie op:

etc.). Vanuit de praktijk & bottom-up: we bewegen ons

• Preventie van MO

tussen verschillende lagen in organisaties: uitvoering, beleid,

• Versnelde doorstroom ín MO

management en bestuur.

• Succesvolle uitstroom ná MO
(nazorg)

Meer informatie? Uitvoeringsbrigade.nl

Waar werken we aan?
Bewoner
» Bewoners komen duurzaam vooruit. Niet vanuit
hokjes maar via integraal plan en monitoring op échte

Ervaringen van bewoners

GrowPad
De app GrowPad ondersteunt bewoners, professionals en organisaties bij het

Bekijk het portret van Mirjam over hoe zij vanuit haar

maken en monitoren van de individuele groeiplannen. GrowPad helpt eigen regie

tijd in de Maatschappelijke Opvang ervaringscoach bij de

van bewoners te versterken. Bewoner is de baas van eigen informatie & plan.

Uitvoeringsbriagde is geworden. Meer over dit project

Growpad helpt de werkrelatie tussen bewoners en professionals te verbeteren. En

lees je hier.

Growpad zet die data om in nieuwe inzichten voor management, beleid en bestuur.

resultaten.

GrowPad is beschikbaar voor bewoners én samenwerkingspartners in de hele regio.

» Eropaf: 24 uur per dag als het nodig is

Klik hier voor onze korte documentaire waarin bewo-

» Verbeterde relatie tussen organisaties en bewoners

ners vertellen over hun ervaringen met onze aanpak.

Neem hierover contact op met ons, of bekijk growpad.nl

ROUTE

Professional
Praktijkgestuurd ontwikkelen:
» Integraal kijken, integraal handelen

REGIE
Praten mét en niet over, integrale
samenwerkingskracht, handson &
actiegericht, verbinden mens &
organisatie

EERSTE LESSEN VANUIT DE CASUSSEN

» Positieve bejegening, stressensitief, gericht op duurzame
gedragsverandering
» Maatwerk leveren en kunnen verantwoorden

CONNECTIE &
BEJEGENING
Menselijk contact, gelijkwaardigheid,
vooruit kijken, niet oordelen,

Organisatie

situationele logica

» Verbetering van integrale & samenhangende

PREVENTIE

samenwerking

Proactieve houding,

» Betere toegang, opgebouwd vanuit de wijken

Hoe handel je als mensen die niet zelfredzaam zijn met

» Van buiten naar binnen: monitoren en praktijkgestuurd

meerdere problemen kampen en hun huis dreigen kwijt

ontwikkelen
» Aansluiting tussen beleid en uitvoering met als maatstaf:
resultaten voor bewoners
» Gemeenschappelijke taal & een gemeenschappelijke
(lokale) werkwijze

actief & breed
signaleren, maatwerk

te raken? Waarom willen sommige mensen dan niet
meewerken aan hulpverlening? Wat gaat er door hun

BLIK & PLAN:
INTEGRAAL

hoofd?

Basis op orde, prioriteren,
alle levensdomeinen,

Platform31 publiceerde een reeks portretten van bewo-

WAAKVLAM
& NAZORG
Actief monitoren

gezond verstand,
toekomstperspectief

ners uit ons eerdere werk. Luister of lees het verhaal van
Frances, die op het punt stond haar huis en kinderen
kwijt te raken. En hoe de aanpak van de Uitvoeringsbrigade dit hielp voorkomen.

LOGISCHE INGANG

DUURZAAM
TOEKOMSTPERSPECTIEF

Voor bewoner & organisatie

