
Beschermd wonen:
samen in beweging

Voor aanbieders beschermd wonen

Maandag 6 november en donderdag 16 november 2017 

Wijkhuis de Steeg, Nieuwegein



PROGRAMMA

Sylvia Schutte (HHM) vertelt u alles over de ontwikkelingen binnen 

beschermd wonen: de zoektocht naar passende vormen van zorg en 

huisvesting, de ambities van Dannenberg, de decentralisatie naar gemeenten 

en de relevante stakeholders daarbij. 

Evelien Rijken (HHM) geeft u een kijkje in de keuken van de gemeente. Wie 

moet u kennen, hoe verlopen processen, waarvoor zijn gemeenten wel en niet 

verantwoordelijk en wat is de afbakening met het zorgkantoor? 

Daarna gaat u in twee interactieve workshoprondes met elkaar in gesprek: 

1. Kruip in de huid van de cliënt: Marit van den Oord (Kopzorg) en Netanja 

Hillege (klantmanager Alkmaar) nemen u mee in hun gezamenlijke 

zoektocht naar de best passende zorg en woning voor elke cliënt. Dat 

vraagt goede onderlinge samenwerking, ruimte voor innovatie en zicht op 

de behoeften van de doelgroep. 

2. Kruip in de huid van het team: Ingrid Oomen en Chantal IJland (HHM) 

geven u handvatten voor het versterken van teams (wonen/ambulant). 

Zodat zij kunnen werken vanuit de bedoeling aan het herstel van cliënten. 

3. Kruip in de huid van de gemeente: Els Birkenhäger (woningcorporatie 

SWD) en Lennart Homan laten u zien wat gemeenten en woning-

corporaties kunnen bijdragen aan succesvolle uitstroom van cliënten naar 

een zelfstandige woning. Zij geven tips hoe u als aanbieder de 

samenwerking kunt opzoeken. 

We sluiten af door de geleerde lessen met elkaar uit te wisselen. 

Bureau HHM organiseert

een bijeenkomst over beschermd wonen 

die u klaarstoomt voor de toekomstige veranderopgaven 

en u de kans biedt om ervaringen, vragen en ideeën uit te wisselen. 



Meld u hier aan!

Voor wie? 

Aanbieders beschermd wonen (bijv. directeuren, team- of clustermanagers, 

beleidsmedewerkers, kwaliteitsadviseurs, accounthouders, zorgverkopers).

Wanneer?

De bijeenkomst wordt twee keer gehouden, u kunt kiezen uit: 

• maandagmiddag 6 november van 13.30 – 16.30 uur of

• donderdagmiddag 16 november van 13.30 – 16.30 uur 

Waar?

Wijkhuis de Steeg, Hoornseschans 101, 3432 TK Nieuwegein

Aanmelden

Aanmelden kan t/m 22 oktober 2017 via het aanmeldformulier

Kosten

€ 75,- (ex. btw) per persoon

Meer informatie?

secretariaat@hhm.nl  telefoon 053 433 05 48

Stuur deze uitnodiging gerust door naar geïnteresseerden in uw netwerk. 

http://projecten.hhm.nl/bw
https://projecten.hhm.nl/bw
mailto:secretariaat@hhm.nl

