NETWERK DAK VERBINDT
HONDERD LOKALE
ORGANISATIES
In Nederland zijn vele lokale organisaties die zich via Inloophuizen,
Straat- en Drugspastoraat en Buurtpastoraat inzetten voor kwetsbare
buurtbewoners en dak- en thuislozen. Veel van deze lokale initiatieven
draaien op de inzet van vrijwilligers en redden zich met beperkte ﬁnanciële
en materiële middelen, terwijl de nood van de doelgroep groter wordt.
Netwerk DAK biedt ondersteuning, advies en inspiratie aan de ruim honderd
lokale organisaties met duizenden vrijwilligers en enige honderden
professionals die in de dak- en thuislozenzorg werkzaam zijn. In deze folder
laten we zien hoe we dat doen.

UITWISSELING, INSPIRATIE EN
VOORLICHTING

Jaarlijks organiseert Netwerk DAK
een landelijke netwerkdag met een
centraal thema voor alle lokale organisaties. Naast gedreven sprekers en
inleidingen, zijn er diverse workshops
met praktische en soms ook meer
ﬁlosoﬁsche invalshoeken. Enkele
thema’s die de afgelopen jaren aan
bod kwamen: diaconie en caritas,
buurtgericht werken en presentie in
de participatiesamenleving. Het belangrijkste op deze dag is ongetwijfeld
dat vertegenwoordigers van werk-

plekken / leden elkaar ontmoeten en
onderling ervaringen uitwisselen. Een
deelnemer schrijft: ‘Wat een inspirerende dag. Veel mooie ontmoetingen
en nieuwe informatie opgedaan.’
Er zijn zes regio’s die jaarlijks
regionale bijeenkomsten organiseren. Vertegenwoordigers van inloophuizen kunnen hier aangeven waar zij
tegenaan lopen en hoe zij bepaalde
problemen oplossen. Netwerk DAK
ondersteunt en adviseert waar mogelijk, mede aan de hand van ‘best practices’ van anderen. Een bestuurder
zegt: ‘We zijn weer aan het denken

gezet, we kunnen hier als bestuur
verder mee. Je kunt op deze bijeenkomsten goed je verhaal kwijt en
hoort hoe anderen met vrijwilligers
omgaan.’

Eens in het half jaar is er een bijeenkomst van de Straat- en Drugspastores waarin ruimte is voor professionele verdieping en uitwisseling van
(werk)ervaringen. Meestal is er een
thema van waaruit gewerkt wordt:
verlieservaringen, de pastor als familie, etc. Er is ook veel ruimte voor de
inbreng van nieuwe initiatieven zoals
in Hoorn en Leeuwarden.

storm. We kunnen nu verder met onze
subsidieaanvraag.’ Een ander schrijft:
‘Goede feedback op ons projectvoorstel. Daar kunnen we wat mee. Veel
dank!’
Doordat Netwerk DAK goed inzicht
heeft in waar lokale organisaties
mee bezig zijn, kan zij hen snel met
elkaar in contact brengen. Via de
website www.netwerkdak.nl en de
nieuwsbrief krijgen alle aangesloten
initiatieven regelmatig informatie
over actuele ontwikkelingen, bijeenkomsten, etc. Een lezer mailt: ‘Goed
om zo op de hoogte te blijven van wat
er speelt in de andere inloophuizen.’
Iemand anders zegt: ‘Ik lees jullie
nieuwsbrief trouw. Er is altijd wel
één ding dat ik eruit haal en waar ik
concreet iets mee kan.’

VRAAGBAAK EN ADVIES

Netwerk DAK is daarnaast een
vraagbaak voor allerlei kwesties
waar nieuwe en bestaande lokale
organisaties tegenaan lopen. De
realiteit waar de meeste initiatieven
mee kampen is die van minder geld
en middelen als gevolg van bezuinigingen door overheid en kerken,
terwijl de roep om hulp vanuit de daken thuislozengroep alleen maar
groter wordt. Vragen die regelmatig
gesteld worden, gaan over feedback
op een projectvoorstel, de invoering
van een cliëntvolgsysteem, de opzet
van een nieuw inloophuis, mogelijke
fondsen, verantwoording van subsidie,
etc. Een vraagsteller mailt: ‘Dank
voor jullie goede input in onze brain-

LANDELIJKE
SAMENWERKING

Netwerk DAK is vaak present bij
conferenties en bijeenkomsten van
andere instellingen. Zo krijgen de
lokale organisaties een stem bij verwante instellingen en naar de overheid
toe. Ook voert Netwerk DAK regelmatig
gesprekken met landelijke fondsen
over kansen en knelpunten bij het
ondersteunen van lokale organisaties
in de dak- en thuislozenzorg.

NETWERK DAK
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NETWERK DAK:
DAT ZIJN WIJ
SAMEN!

Netwerk van Inloophuizen, Straat- en
Drugspastoraat en Buurtpastoraat
ONDERSTEUNING, ADVIES EN INSPIRATIE VOOR VRIJWILLIGERS/PROFESSIONALS

Wil je meer weten over Netwerk DAK of een lokale
organisatie bij jou in de buurt?
Bel of mail ons. En kijk uiteraard op onze website:
www.netwerkdak.nl
Coördinator Netwerk DAK: Helma Hurkens
E-mail: secretariaat@netwerkdak.nl
Telefoon: 06 - 3 71 929 76
Postadres: Catharijnesingel 121, 3511 GX Utrecht

Giften en donaties zijn altijd welkom.
De bankrekening van Netwerk DAK is:
NL19 INGB 0005 9952 48
De inzet van Netwerk DAK voor de ruim honderd lokale initiatieven
in Nederland en België wordt ﬁnancieel mede mogelijk gemaakt
door: Kerk in Actie, het Skanfonds, Stichting Porticus en de
Adessium Foundation. Lokale organisaties betalen daarnaast een
jaarlijkse contributie.

WWW.NETWERKDAK.NL

