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Kwetsbare groepen thuis in de wijk
Deze nieuwsbrief over het Programma Huisvesting Kwetsbare Groepen is bestemd voor alle betrokken
professionals. Bekijk de online versie.
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Website partners PHKG is live!
De website https://www.huisvestingkwetsbaregroepen.nl is
live! De site is voortaan dé centrale informatiebron voor
professionals die zich bezighouden met de huisvesting van
kwetsbare groepen. Zij zijn werkzaam bij woningcorporaties,
zorgaanbieders, maatschappelijke instellingen en de
gemeente.
De site is ontwikkeld door de samenwerkende partners van
het Programma.

Wat kun je er vinden?
Een greep uit de onderwerpen op de website:
De Tien Werkafspraken Thuis in de Wijk. In juni 2020 verscheen een
herziene uitgave van deze afspraken. Op de nieuwe website staan
ze overzichtelijk bij elkaar en kun je snel van de ene werkafspraak
naar de andere klikken.
De Woonwaaier bundelt meer dan 50 Amsterdamse regelingen voor
mensen met huisvestingsproblemen.
De Omslagroute: lees over de uitgangspunten, de relatie met de
Tien Werkafspraken en de taakverdeling van de partners in deze
route. Ook vind je hier een snelle toegang tot het digitale platform
omslagroute.nl
In de Kennisbank staan meer dan 75 documenten, films en
presentaties, gecategoriseerd naar verschillende thema’s zoals
feiten en cijfers, leefbaarheid en inclusie, en zelfstandig wonen met
begeleiding.
Op veler verzoek zijn ook contactpersonen op de site vermeld. Zij
zijn werkzaam bij organisaties die betrokken zijn bij de huisvesting
van kwetsbare groepen in Amsterdam.

Gezamenlijke gereedschapskist
Joost van Ravesteyn, programmamanager Huisvesting Kwetsbare Groepen: ‘Intensieve
samenwerking tussen vele honderden professionals in Amsterdam is van groot belang. De website
https://www.huisvestingkwetsbaregroepen.nl is dan ook bedoeld als gezamenlijke gereedschapskist
voor die professionals. Alles wat je wilt weten over het Programma staat erop: achtergronden,
documenten, antwoorden op veelgestelde vragen, etc. En als het je lukt iets te vinden dat er nog
niét op staat, kun je dat doorgeven aan de communicatiemedewerkers verbonden aan het platform.
Namens de stuurgroep van het PHKG wens ik iedereen die deze - openbaar toegankelijke - website
bezoekt, veel gebruiksgemak. Samen maken we de stad, deze website biedt daarvoor een prima
handleiding.’

Voordelen gezamenlijke website
Centrale informatiebron voor alle partners
Informatie betrouwbaar, goed vindbaar en logisch geordend
Alle partners kunnen content aanleveren en plaatsen
Overzichtelijke contactgegevens van medewerkers en
organisaties

Verhalen uit de praktijk
Naast alle informatie op de nieuwe website kun je er ook verhalen lezen van collega’s, werkzaam bij
woningcorporaties, zorgaanbieders en de gemeente.
Zo vertelt Viola Stekelenburg van HVO-Querido wat de Tien Werkafspraken voor haar werk
betekenen in de praktijk, lichten Irene Weber en Mike Bussink van de gemeente hun rol toe als
beoordelaars in de Omslagroute, en vertelt Chanti Tjon-a-Joe van Stadgenoot over ‘good cop en bad
cop’-afspraken met zorgaanbieders.
Lees alle verhalen

Website blijft in ontwikkeling
Een website is geen statisch geheel. De informatie wordt steeds aangepast aan de actualiteit. Ook
zullen er in de komende tijd nog onderwerpen worden toegevoegd, zoals het project rolstoelwoningen
en meer informatie over speciale doelgroepen zoals Statushouders, kwetsbare jongeren en sociaalmedisch urgenten.
Heb jij een toevoeging aan de website? Bijvoorbeeld een relevant verhaal of onderwerp, een
interessant document om te delen? Zie je een fout, of wil je je contactgegevens vermeld hebben?
Samen maken we de site steeds beter, dus: Geef het aan ons door!

Deze nieuwsbrief van de partners in het Programma Huisvesting Kwetsbare Groepen verschijnt
maandelijks. Suggesties voor het volgende nummer? Resultaten of successen die je kunt delen?
Mail dan met redactie@kwetsbaregroepenthuisindewijk.info. Inschrijven kan hier, uitschrijven kan hier!

