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Op 8 september van 15.00 uur tot 18.00 uur organiseert Housing First Nederland de 
masterclass “Ambassadeurschap Housing First” onder leiding van Jan de Vries.  
 
 
Voor wie is het interessant? 
We organiseren het in de eerste plaats voor bestuur, directie en management van de 
organisaties die Housing First bieden en zijn aangesloten bij ons landelijk platform, om het 
ambassadeurschap op het gebied van Housing First richting lokale ambtenarij, bestuur en 
politiek te stimuleren en versterken. 
 
 
Wat kun je verwachten? 
Een 3-uur durende online masterclass over de lokale belangenbehartiging van Housing First 
waarin theorie, praktijkkennis, ervaringen, dilemma’s en feedback op jouw situatie 
samenkomen. We beginnen met de inhoud, een reflectie op de kernboodschappen van Housing 
First. En vervolgens kijken we naar de principes van belangenbehartiging en de strategische 
opties. We geven je daarin tevens bevindingen mee van het onderzoek dat recentelijk is 
uitgevoerd naar belangenbehartiging op dakloosheid in Nederland.  
 
Vervolgens ga je aan de slag met een scan van jouw eigen situatie en context; op welk niveau 
wordt Housing First besproken? Is er commitment van lokale ambtenarij, bestuur en politiek? 
Wat zou een effectieve belangenbehartigingsstrategie kunnen zijn? 
Je ontvangt een reactie van de experts, zodat je er in de praktijk op een goede manier mee 
verder kunt. 
 
Deelnemers aan deze masterclass ontvangen tevens een pamflet dat gebruikt kan worden voor 
de eigen lokale belangenbehartiging. Bijvoorbeeld ten behoeve van de 
Gemeenteraadsverkiezingen 2022, maar het kan evengoed gebruikt worden voor andere 
gelegenheden en doeleinden om de lokale politiek op te zoeken. 
 
 
Hoe kan ik meedoen? 
Hier kun je je aanmelden: https://forms.gle/cbFx32yipk1m8gfg7  
 
 
Wat kost het? 
Deelname kost 20 euro per persoon en kan worden overgemaakt naar:  
 
 
Rekeningnummer:   NL 69 INGB 0687 1963 45  
Ten name van:   Stichting Valente 
Onder vermelding van:  7006 Masterclass Ambassadeurschap + e-mailadres (waarmee je 

hebt aangemeld) 
 
We willen je vriendelijk verzoeken de betaling vóór 24 augustus te voldoen. Op die dag doen 
wij een check op de betalingen en zullen we de link verzenden naar de deelnemers. 
 
 

https://forms.gle/cbFx32yipk1m8gfg7
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Over de sprekers 
 

Jan de Vries van JdV Consultancy & Training is expert op 
het gebied van mensenrechten, belangenbehartiging en 
beleidsbeïnvloeding. Hij richt zich op het versterken van de 
positie van mensen in kwetsbare situaties en hun 
belangenbehartigers.  
 
Jan is bestuurslid van Bureau Straatjurist en stuurgroeplid 
van de Straatalliantie. En heeft recentelijk onderzoek 
gedaan naar de belemmeringen van effectieve collectieve 
belangenbehartiging op (dreigende) dakloosheid in 
Nederland. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8Wmm5g-G3jQ  

 
 
 
Guusta van der Zwaart is bestuurder van Stichting de 
Tussenvoorziening en Voorzitter van het basisnetwerk 
Maatschappelijke Opvang van Vereniging Valente.  
 
Bovendien is ze stuurgroeplid van Housing First Nederland 
en daarmee een warm pleitbezorger voor Housing First. De 
mix van lokale belangenbehartiging en concreet zaken voor 
elkaar krijgen is voor haar als bestuurder dagelijkse kost! 
 
  
 
 

 
Anke Jansen en Melanie Schmit 
zijn oprichters en projectleiders 
van Housing First Nederland. Een 
landelijk kennisplatform en 
netwerkorganisatie voor Housing 
First- praktijken en Housing First 
als zodanig.  
 
Housing First Nederland wil een 
land zonder dakloosheid, waar 
iedereen een thuis heeft en            
 

 
de ondersteuning die nodig is om het te behouden. We zijn ervan overtuigd dat we dit met 
behulp van het bewezen effectieve model Housing First het beste kunnen doen en daarmee in 
het bijzonder dakloosheid voor mensen met een meervoudige hulpvraag duurzaam zullen 
beëindigen.  
 
https://www.housingfirstnederland.nl  

https://www.youtube.com/watch?v=8Wmm5g-G3jQ
https://www.housingfirstnederland.nl/

