
 

 

 

Housing First Nederland nodigt u graag uit voor de internationale Housing First conferentie 

georganiseerd door de Housing First Europe Hub op 28 en 29 maart 2022 in Madrid. 

 

Het doel van de conferentie is om zowel de potentie van Housing First voor individuele 

dakloze mensen te verkennen, als ook de mogelijkheden om met behulp van Housing First de 

sector en het systeem te transformeren. Het biedt een vrijplaats om de vooruitgang in 

verschillende landen en contexten te vergelijken, om kennis en tools te vergaren en om 

gezamenlijk een lans te breken voor systeemverandering gebaseerd op de waarden en 

principes van Housing First. 

 

De conferentie wordt vormgegeven rondom de bevindingen uit het rapport van Demos Helsinki 

over Housing First en systeemverandering dat in opdracht van de Housing First Europe Hub is 

uitgevoerd. 

 

Specifiek, geeft deze tweedaagse conferentie de gelegenheid om: 

- Het transformationele potentieel van Housing First ten opzichte van traditionele 

dakloosheidsbestrijding te ontdekken; 

- Te reflecteren op verschillende voorbeelden en elementen van systeemverandering; 

- Inspiratie op te doen om veel verder te gaan dan slechts het uitbreiden van losstaande 

Housing First praktijken. 

 

In verschillende sessies zullen we horen van politici, beleidsmakers, belangenbehartigers en 

zorgaanbieders over wat er al is gedaan op het gebied van op Housing First gebaseerde 

beleidsstrategieën in Europa. Het geeft ons een dieper besef van hoe systeemverandering met 

Housing First eruit zou kunnen zien, en hoe we hier in onze eigen lokale, regionale of 

nationale context aan kunnen werken.  

 

Wij zijn er zeker van dat we met waardevolle lessen, nieuwe contacten en een goede dosis 

inspiratie terug zullen keren. We gaan het liefste samen met een ieder die belang heeft of kan 

hebben bij Housing First.  

 

Gaat u mee? Of wilt u op de hoogte blijven van dit evenement? 

Voor tickets:   https://www.xing-events.com/HFEH_Madrid_2022.html  

Hotelsuggestie:  https://www.melia.com/en/hotels/spain/madrid/hotel-madrid-centro-

by-melia/index.htm  

 

Sluit u zich aan, dan horen wij dat graag. Ook voor overige vragen of overleg, kunt u ons 

mailen via: housingfirstnederland@gmail.com  

 

Stuur deze uitnodiging gerust door binnen uw organisatie of aan anderen die er belang bij 

zouden kunnen hebben. Samen zorgen we voor een duurzaam (t)huis voor iedereen en de 

ondersteuning om deze te behouden! 
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