
Jaarlijks worden er in Nederland enkele duizenden 
huishoudens uit hun woning gezet. Huisuitzettingen 
hebben veelal ernstige gevolgen voor de direct be-
trokkenen. Ze leiden vaak tot dak- en thuisloosheid 
en veroorzaken hoge maatschappelijke kosten.

In het land vinden vele initiatieven plaats om hu-
isuitzetting te voorkomen. Op 22 november 2011 
organiseren wij, in samenwerking met Stichting 
Eropaf!, de themamiddag ‘Huisuitzetting voorko-
men’ waarin we samen met de deelnemers op zoek 
gaan naar oplossingen voor de problematiek.

De volgende vraagstukken komen aan bod:

- Wat zijn de maatschappelijke en financiële gevol-
gen van huisuitzetting?

- Hoe kan door uw organisatie huisuitzetting worden 
voorkomen?

- Wat is het maatschappelijk en financieel rende-
ment van het voorkomen van huisuitzetting?

12:30 - 13:00

13:00 - 13:45

13:45 - 14:15

14:15 - 14:30

14:30 - 15:30

15:30 - 15:45

15:45 - 16:45

16:45 - 17:00

17:00 - 18:00

Ontvangst met lunch

Opening, verzorgd door Marc Räkers 
(Stichting Eropaf!)

Gezin aan het woord

Pauze

Workshop 1: ‘Woonbegeleidingsproject’, 
verzorgd door Sjanet Heins (projectle-
ider stichting Woonbedrijf) en Peter van 
der Heijden (Wooncoördinator Neos 
Begeleid Wonen)

Pauze

Workshop 2: ‘Preventieve woonbe-
geleiding’, verzorgd door Edo Baart, 
Petra Kulderij (woningcorporatie Eigen 
Haard) en Esmaralda Meijer (HVO-
Querido)

Afsluiting

Borrel

Huisuitzetting voorkomen
22 november 2011. Themamiddag



Marc Räkers               
- Opening 

Marc is werkzaam bij het kenniscentrum maatschap-

pij en recht aan de Hogeschool van Amsterdam en 

een van de grondleggers van Stichting Eropaf! dat 

zich inzet om huisuitzetting te voorkomen. Hiervoor 

was hij ondermeer werkzaam als stafmedewerker en 

hulpverlener bij HVO-Querido. Marc heeft verschil-

lende publicaties geschreven over het outreachend 

werken waaronder ‘Bemoeien werkt’, ‘Onderweg en 

onderdak’, ‘Eropaf! outreachend samenwerken in 

wonen en welzijn’ en ‘Eropaf! 2.0 Manifest – Tien 

kernwaarden’.

Stichting Eropaf! ondersteunt de ontwikkeling van 

het outreachend werken door kennis en ervaring te 

delen en toegankelijk te maken. Stichting Eropaf! 

richt zich samen met haar partners op het voorko-

men van huisuitzetting. Zij legt verband tussen 

wetenschappelijke kennis en praktijkervaringen. 

Onder andere in de ontwikkeling van proeftuinen en 

projecten in binnen- en buitenland.

Edo Baart - W2 

Edo Baart is werkzaam als adviseur woonbeleid bij 

woningstichting Eigen Haard te Amsterdam. Edo 

werkt in zijn functie nauw samen met hulpverlen-

ers van HVO-Querido om huisuitzettingen van hu-

ishoudens waar mogelijk te voorkomen.

Eigen Haard is opgericht in 1909 als woningbou-

wvereniging, met als doel verbetering van de volk-

shuisvesting in Amsterdam. In 2002 is Eigen Haard 

een woningstichting geworden die ook buiten Am-

sterdam actief is. Naast het verhuren en bouwen 

van woningen investeert Eigen Haard ook in de 

leefbaarheid van buurten en woningen. Zo is Eigen 

Haard met de Eigen Kracht Centrale een samen-

werking aangegaan om door middel van een Eigen 

Kracht-conferentie huisuitzetting waar mogelijk te 

voorkomen.

Peter van der       
Heijden - W1

Peter van der Heijden is werkzaam als senior woon-

coördinator binnen de afdeling Begeleid Wonen bij 

Stichting Neos. Hij heeft in verschillende functies 

en werkvelden, o.a. binnen de klinische forensische 

psychiatrie en arbeidsreïntegratie vnl. gewerkt met 

sociaal kwetsbare groepen. In 2006 is hij binnen 

Stichting Neos gestart met de verdere ontwikkeling 

en implementatie van preventieve woonbegeleiding-

strajecten in opdracht van woningcorporaties. 

Zijn expertise ligt op het gebied van outreachend 

werken, aanpak van meervoudige, complexe prob-

lematiek en primair bij het voorkomen van uithu-

iszettingen. Peter heeft recentelijk als medeauteur 

van het boek ‘Werken in de SPH, mensgericht, 

creatief en methodisch’ een hoofdstuk gewijd aan 

outreachend werken als methodiek ter voorkoming 

van huisuitzetting.

Stichting Neos is een HKZ-gecertificeerde organi-

satie voor maatschappelijke opvang en aanpak hu-

iselijk geweld. Neos richt zich in het bijzonder op 

dak- en thuislozen, kwetsbare gezinnen, zwerfjon-

geren en slachtoffers en daders van huiselijk geweld 

in Eindhoven en omstreken. Het project preventieve 

woonbegeleiding ter voorkoming van huisuitzetting 

maakt onderdeel uit van het (semi)ambulante aan-

bod ‘begeleid wonen’ van Neos.

Petra Kulderij - W2 

Petra Kulderij is werkzaam als medewerker Zorg & 

Overlast bij woningstichting Eigen Haard. Zij ver-

richt haar werkzaamheden voor een gebied van 

5.000 woningen in een aandachtswijk in Amster-

dam. Hiervoor was Petra ondermeer werkzaam op 

de afdeling debiteurenbeheer waar zij zich bezig 

hield met huishoudens met huurschulden. Haar 

eerdere ervaringen op het gebied van huurschuld 

gecombineerd met haar huidige werkzaamheden op 

het gebied van zorg en overlast vormde de basis 

voor de pilot preventieve woonbegeleiding.

Sjanet Heins - W1 

Sjanet Heins is werkzaam als projectleider in de 

aandachtswijk Gestel te Eindhoven voor stichting 

Woonbedrijf. Hiervoor is zij in verschillende functies 

werkzaam geweest bij woningcorporatie Ymere en 

Tiwos. Sjanet is als projectleider betrokken bij ver-

schillende sociale projecten in de wijk Gestel zoals 

het klapperproject en het project preventieve woon-

begeleiding ter voorkoming 

van huisuitzetting.

Stichting Woonbedrijf is een woningcorporatie met 

zo’n  34.000 woningen in Eindhoven. Stichting Woon-

bedrijf ziet het als haar kerntaak om er voor te zorgen 

dat haar huurders een dak boven het hoofd hebben. 

Om huisuitzettingen in de gemeente Eindhoven te 

voorkomen is stichting Woonbedrijf, in samenwerking 

met Neos Begeleid wonen, gestart met de pilot pre-

ventieve woonbegeleiding.

Esmaralda Meijer - W2 

Esmaralda Meijer is werkzaam als projectleider pre-

ventieve woonbegeleiding bij HVO Querido afdel-

ing Begeleid Wonen Amsterdam (BWA). Hiervoor 

volgde zij de opleiding Maatschappelijk Werk en 

Dienstverlening (HBO) en is zij werkzaam geweest 

op verschillende afdelingen bij HVO Querido. In het 

project preventieve woonbegeleiding wordt een in-

tegrale aanpak voorgestaan waarbij aandacht wordt 

besteed aan de leefgebieden: financiën, huisvest-

ing, sociaal functioneren, lichamelijk functioneren, 

praktisch functioneren, psychisch functioneren, so-

ciaal functioneren en zingeving.

HVO-Querido in Amsterdam 

ondersteunt mensen met een psychiatrische 

beperking of met sociaal-economische problemen in 

hun streven om zelf - opnieuw - de regie over hun 

eigen leven te krijgen. HVO-Querido biedt opvang, 

woonbegeleiding en dagactiviteiten aan mensen die 

dat nodig hebben: dak- en thuislozen, verslaafden, 

mensen met psychiatrische problemen en vrouwen 

en gezinnen in nood. In de zorg en ondersteuning 

gaat HVO-Querido uit van de wensen en mogeli-

jkheden van deze mensen.

De themamiddag op 22 november 2011 vindt 

plaats in de Vasim fabriek te Nijmegen. In deze ‘culturele 

broedplaats’ staat creativiteit centraal en er heerst een ontspannen 

sfeer. Een ideale plek om gezamenlijk verruimende ideeën en gedachten 

over de problematiek te ontwikkelen.

     

     

     Vasim Fabriek Nijmegen,  

     Winselingseweg 41

     (route volgt nog)

De kosten van deelname bedragen 150,- 

euro per persoon (exclusief btw). Heeft u interesse 

in deelname of wilt u meer informatie ontvangen? Neem 

dan contact op met Frank van Summeren:

 info@hetveiligheidshuis.com

 06-41775156

 www.hetveiligheidshuis.com

Mocht u na aanmelding niet kunnen deelnemen aan de the-

mamiddag, dan kunt u zich tot zeven werkdagen vooraf-

gaand aan de themamiddag (kosteloos) afmelden bij Frank 

van Summeren.

Frank van Summeren is onderzoeker/adviseur jeugd 

& veiligheid bij Partners+Pröpper. Daarnaast volgt hij 

Criminologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. 

Hiervoor studeerde hij Integrale Veiligheid aan de 

Avans Hogeschool en Bestuurskunde aan de Radboud 

Universiteit Nijmegen.

Tim Seegers is student aan de Vrije Universiteit in 

Amsterdam waar hij de Master Besturen van veilig-

heid volgt. Hiervoor heeft hij de opleiding Integrale 

Veiligheid afgerond aan de Avans Hogeschool te ’s-

Hertogenbosch.


