Uitnodiging Landelijk Platform Woonoverlast

2 juni 2015

Verwarde personen en de aanpak van woonoverlast
Doelgroep
Coördinatoren en professionals
van gemeenten,
woningcorporaties, politie,
buurtbemiddeling en zorg-,
welzijns-, of antidiscriminatiepartners in de aanpak
van woonoverlast.

Waar en wanneer?
De bijeenkomst is op
Dinsdag 2 juni 2015
van 12.30-17.00 uur bij Rochdale,
Bos en Lommerplein 303,
1055 RW Amsterdam

Bijdrage
Deze bijeenkomst wordt je
aangeboden door de partners van
het Landelijk Platform
Woonoverlast. Woningcorporatie
Rochdale is gastheer. Zij, GGZ
Nederland en de stadsdelen van
de gemeente Amsterdam heten je
welkom. Betrokkenen in de aanpak
van woonoverlast leveren
vrijblijvend hun bijdrage. Ook jouw
enthousiasme en ervaringen
maken de bijeenkomst tot een
succes!

Aanmelden & kosten
Je kunt je aanmelden via
dit formulier. Ter ondersteuning
van dit evenement en de
activiteiten van het Landelijk
Platform Woonoverlast, wordt een
bijdrage gevraagd van €50,= per
persoon.
Er wordt een digitale factuur
gestuurd naar het factuurmailadres
dat jij opgeeft. Aanmeldingen
worden op volgorde van
binnenkomst geaccepteerd.
Vragen en afmeldingen kun je
mailen naar
info@platformwoonoverlast.nl

Het Landelijk Platform Woonoverlast organiseert samen met GGZ Nederland, Rochdale en de
stadsdelen van de gemeente Amsterdam op 2 juni 2015 deze landelijke praktijkbijeenkomst.
Hier ontmoeten wij elkaar en delen we kennis en ervaringen. Centraal staan knelpunten en
oplossingen in de dagelijkse praktijk van de aanpak van woonoverlast.

Programma (zie ook www.platformwoonoverlast.nl/bijeenkomsten)
12.30 uur Inloop met lunch
13.00 uur Welkom
13.10 uur De aanpak van woonoverlast vanuit de woningcorporatie
Hester van Buren (Raad van Bestuur Rochdale) schetst de grote lijnen van de
decentralisaties, sociale wijkteams, overlast en huisuitzettingen

13.30 uur De aanpak van woonoverlast: het escalatiemodel
Jur Verbeek en Riet van Loon (Landelijk Platform Woonoverlast) lichten het
escalatiemodel aanpak woonoverlast toe. Een korte schets

13.45 uur
14.00 uur
14.45 uur
15.15 uur

Toelichting Sessies
Sessieronde 1
Pauze
Sessieronde 2

16.00 uur Aan de slag met een betere aanpak van overlast van verwarde
personen.
Dhr. de Rooij van GGZ Nederland, lid van de Taskforce Aanpak Woonoverlast
rondt de dag inspirerend af.

16.30 uur Borrel

Sessies (2 keer)
A. De praktijk van het oplossen van overlast van verwarde personen
René Zegerius (Arkin) en Wilco Tuinebreijer (Vangnet en Advies GGD Amsterdam) verhalen over hun
praktijk in het oplossen van overlast van verwarde personen.

B. Tips en trucs in de aanpak van woonoverlast door verwarde personen
Hamp Harmsen (GGZ Nederland) en Riet van Loon (Landelijk Platform Woonoverlast) hebben tips en
trucs ontwikkeld voor dit soort situaties. Deze worden besproken aan de hand van
praktijkvoorbeelden.

C. Juridische mogelijkheden Simone Barel (ministerie BZK) vertelt over de inzet van juridische
instrumenten. Simone is betrokken bij het wetsvoorstel selectieve woningtoewijzing ter beperking van
overlastgevend en crimineel gedrag.

D. Ervaringen uit de Treiteraanpak
Mette van Duijn (procesmanager Treiteraanpak) bespreekt casus, dilemma’s en oplossingen bij
overlast van verwarde personen.

E. Verwarde personen en de inzet van Buurtbemiddeling
Ook bij overlast van verwarde personen kan Buurtbemiddeling een effectieve oplossing bieden.
Jeanine de Koster van BeterBuren vertelt hoe dit kan.

F. Mogelijkheden van de woningcorporatie
Wat kun je als woningcorporatie doen bij overlast van verwarde personen. Welke instrumenten zijn er
beschikbaar? Petra Kulderij van Eigen Haard vertelt over praktische oplossingen die zij toepassen.

