
Email

Telefoon

Naam

Functie

Aanmeldformulier ETHOS telling dak- en thuisloosheid

Met dit formulier meld je een regio of gemeente aan voor de tweede ronde van de ETHOS
telling dak- en thuisloosheid. Deadline voor insturen: 1 juni 2023.

Mail het formulier naar w.vansermondt@kansfonds.nl

Met wie kunnen we contact opnemen?

Regio
Welke gemeente(n) meldt je aan voor deelname? 

Motivatie
Wat is de motivatie om deel te nemen aan de telling?

 
 

 
Bestuurlijke instemming
Is er een bestuurlijke instemming om deel te nemen?  

 
 Lokale coördinator 

Is er 0,5 FTE beschikbaar voor een lokale coördinator van 1 oktober 2023? 

Is er al een idee hoe de 0,5 FTE wordt ingevuld, en door wie?

 
Ja

 
Nee

Stuur bij het formulier een bijlage mee met de stukken van besluitvorming

 
Toelichting



kent de sociale kaart en heeft een groot netwerk in de regio;
kent de weg binnen de gemeente en kan gemakkelijk collega’s betrekken; 
is proactief. Nabellen, appen, reminders sturen is geen probleem;
is politiek sensitief en weet wanneer bestuurders en gemeenteraad betrokken
moeten worden. 

Alle informatie en veel gestelde vragen over de telling zijn te vinden op de website van
Kansfonds. Op dit informatieblad de belangrijkste informatie over deelname aan het
telonderzoek.

Tijdlijn
Start project: 1 oktober 2023 
Startdag: januari 2024
Teldag: april / mei 2024
Resultaten: oktober 2024 

Lokale coördinator 
Het coördineren van de telling wordt gedaan door een coördinator in dienst van de
gemeente. Het is de taak van de gemeentelijke coördinator om zoveel mogelijk relevante
organisaties te betrekken bij de telling. De coördinator werft en informeert alle mensen
en organisaties in aanloop naar de teldag, en wordt hierbij begeleid door onderzoekers
van Hogeschool Utrecht. 

De lokale coördinator:

Gedurende een periode van 10 maanden is er een beschikbaarheid van circa 0,5 FTE
nodig voor de telling. Het zwaartepunt van de inzet ligt in de periode november 2023 –
april 2024 en in september 2024. Het is mogelijk taken te verdelen tussen medewerkers
en ook uren beschikbaar te stellen aan coördinatoren in regiogemeenten, of aan
bijvoorbeeld een projectondersteuner. 

Bestuurlijke instemming
Voor deelname aan het telonderzoek is bestuurlijke instemming nodig. Hiermee
committeert de gemeente zich aan deelname en publicatie van het onderzoek 
Kosten
De inzet van een lokale coördinator (0,5 FTE voor 10 maanden) en de kosten voor het
organiseren van de startbijeenkomst, informatiesessies en het drukken van
informatiemateriaal zijn voor de gemeente. Alle andere kosten voor het onderzoek
worden gefinancierd via Kansfonds.  

Vragen?
Voor vragen over deelname kunt u contact opnemen met:
Willem van Sermondt, programmaleider Kansfonds
w.vansermondt@kansfonds.nl of 035-6249651 
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