
Webinar “Flexibel wonen voor kwetsbare groepen, doorbraken in Coronatijd” 23-11 15:00. 
 
In 16 gebieden worden er vanuit een landelijk doorbraakteam van de ministeries, gemeenten 
projecten en acties versneld omdat de Coronacrisis deze gebieden op achterstand zet. De versnelling 
zit ook op het realiseren van voldoende woonplekken voor kwetsbare groepen die een beschermd 
wonen plek of uit de maatschappelijk opvang moeten stromen. De contactpersonen van de 16 
gebieden vanuit BZK zijn in de lead om een aanpak met de gemeenten te maken voor doorbraken en 
oplossingen op korte termijn. Zie ook de brief aan het kabinet: 
 
www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/08/kamerbrief-kabinetsreactie-verslag-
werkgroep-halsema-en-manifest-15-burgemeesters  
 
Voor deze contactpersonen en de betrokken gemeenten hebben wij vanuit het Flitsteam en het team 
MO/BW een Webinar georganiseerd om goede voorbeelden te delen over de Flex wonen. Daarnaast 
willen wij ophalen waar nog behoeften zit of vertragingen waar we landelijk of lokaal iets betekenen. 
Edgar Oomen, projectleider jeugd, 16-27, is de online host van het Webinar. Het inhoudelijk 
programma wordt opgesteld met ondersteuning van Ico Kloppenburg en Sikko Bakker van de VNG.  
Aanmeldlink: https://vng.webinargeek.com/flexibel-wonen-voor-kwetsbare-groepen-doorbraak-in-
coronatijd  
 

Activiteiten 
tot 16:30 

 

Wie en duur Onderwerpen 

15:00 
introductie 

5 minuten 
Edgar Oomen 

Aanleiding, focus en doelen, onderwerpen 

15:05 10 minuten 
Sikko bakker 

- Corona en versneld handelen 
- Opgave Zorg en Wonen 
- Dichter bij gemeenten en lokale uitvoeringskrachten bundelen 
- Doorbraakmethode loopt 
 

15:15 10 minuten 
Ico Kloppenburg 
 

Intro over opgave flexwonen 3000 plekken voor dak en 
thuislozen, BW/MO en gebruik van factsheet Flexwonen 

15:25 
 

Flexwonen 10 
min 
Edgar en 
“WELKOM” 

- Technische dingen van belang, hoe lang is de afschrijvingstijd 
- Wat zijn de geslaagde vormen, basisgedachte 
- Welke onderwerpen zien we om flexwonen tot een succes te 
maken 

15:40  Nicoline den 
Ouden, 10 
minuten 
 

Werkende bestanddelen voor doorbraken woonplekken jeugd, 
goede voorbeelden, samenwerking. 
 

15:55 
 

Dagelijks 
bestaan, Ingrid 
Rebel 

Basis om te wonen in de wijk in normale omgeving: (huur , 
begeleiding, omgaan met crisis, Multi problemen) met de juiste 
begeleiding en integrale aanpak vanuit doorbraakmethode 

16:10 
Vragen 
stellen en 

15 minuten, 
Edgar 

Vragenronde voor de contactpersonen vernieuwingsgebieden 
van BZK! 
Opbrengsten Weer Thuis, de opvolging van Doorbraak aanpak.  

16:25   
 
Afronding 

 
Edgar en Sikko 

Vervolg en kennisdeling 
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