VERSLAG BUITENLANDSE DIENSTREIS
HOEVEEL PERSONEN HEBBEN DE REIS GEMAAKT
Vanuit de gemeente Den Haag was ik de enige. Het betrof een studie reis naar Helsinki in het kader van
Executive Program MO/BW (maatschappelijke opvang / beschermd wonen van de universiteit van Utrecht.

HOELANG DUURDE DE REIS?
Woensdagavond 8 mei 17.35 vliegen tot vrijdag 10 mei 19.00 uur landen op Schiphol. 2 overnachtingen in
Helsinki.

WAT WAS HET DOEL VAN DE REIS?
In het executive programma zullen wij de ambitie tot afbouw van bedden, regiobinding, regionale
samenwerking, vereenzaming/ontregeling, integraal werken en veiligheid en verward gedrag theoretisch
duiden, en hierin vervolgens een duidelijke verbinding leggen naar mogelijke concrete beleidsregels en
interventies voor gemeenten.
Met deze bagage hebben we een studiereis aan Finland gebracht, waar het ‘gewoon wonen’ inmiddels hand in
hand gaat met een gestage afname van het aantal dakloze personen. Na terugkomst bouwen we op dit
gezamenlijk referentiekader voort.

WELKE LOCATIES ZIJN BEZOCHT?
Op donderdag hebben we het Blue Ribbon project bezocht (een wooninitiatief voor daklozen), de Y foundation
(soort woningbouw coöperatie) en een presentatie gehad van ARA (ministerie van huisvesting). In de avond
was er een diner op het eiland Lona waarbij ook deskundigen op het gebied van dakloosheid en housing first
aanwezig waren.
Vrijdag een woonproject van het Leger des Heils bezocht met presentaties, daarna een presentatie over Mental
Health door CQ procesmanagement en op het vliegveld in een meeting room nog een gesprek met Jari
Karpinnen over the National Homeless Strategy in Finland.

WIE HEB JE ONTMOET? (BENOEM DE FUNCTIEOMSCHRIJVING)
Veel beleidsmedewerkers andere gemeenten (deelnemers cursus) op dit beleidsterrein waardoor dit erg goed
is voor mijn netwerk op dit beleidsterrein, onderzoekers van de Universiteit van Utrecht op dit terrein en
natuurlijk de vertegenwoordigers van de verschillende bezochte locaties en organisaties tijdens het
werkbezoek in Finland.

WAT HEEFT DE REIS DE GEMEENTE OPGELEVERD?
Veel nieuwe ideeën, kennis en inzichten. Daarbij veel nieuwe contacten.

ZIJN ER VERVOLGAFSPRAKEN? ZO JA, WELKE?
De studiereis aan Finland gebracht wordt gebruikt in het vervolg van de cursus. Daarnaast ben ik naar
aanleiding van deze cursus met de Universiteit van Utrecht in gesprek over het doen van onderzoek naar
ambulantisering van cliënten in de Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen.
Dit onderzoek levert bestuurskundige adviezen en verklaringen op, vanuit verschillende perspectieven,
waaronder nadrukkelijk het cliënten perspectief. Zo worden o.a. betrokken Wmo professionals, beleidsmakers,
huisvestingspartijen, klinische ggz en politie jaarlijks geïnterviewd

