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Betreft: actiedag warmere winterregeling, doen jullie mee?
1 december 2016,
Beste cliëntenraden, cliëntenorganisaties of andere betrokkenen,
Nog steeds moeten mensen in Nederland noodgedwongen de nacht op straat doorbrengen. In
diverse steden zijn winterregelingen van kracht voor dak- en thuislozen. Deze regelingen kunnen per
stad erg verschillen. Al jaren vraagt cliëntenorganisatie Werkplaats COMO (voortgekomen uit
Werkplaats MO en COMO-G4) aandacht voor een warmere winterregeling. Dit jaar willen we dit
samen met jullie doen. En wel op 6 december tijdens de landelijke actiedag warmere
winterregeling.
Doen jullie mee? Samen kunnen we een stevig geluid laten horen en in het hele land aandacht
vragen voor een warmere winterregeling. En hopelijk voor elkaar krijgen dat op vele plekken in het
land de winterregeling verbeterd. Wij hebben een brief gemaakt met een pleidooi voor een warmere
winterregeling. Hierin ook een checklist om mensen op weg te helpen een en ander concreet te
maken. Deze brief zullen wij landelijk verspreiden. Vraag aan jullie om onze brief ook lokaal onder de
aandacht te brengen.
Wat kunnen jullie doen?
 Ga kijken en vragen hoe in jouw gemeente de winteropvang geregeld is. Je kunt hier de
aandachtspunten in onze checklist gebruiken ter inspiratie. Als je zelf geen gebruik (meer)
maakt van de winteropvang, ga dan in gesprek met mensen die wel gebruik maken van de
winteropvang.
 Breng in kaart wat er in jouw gemeente te verbeteren is, maak dit concreet. En ga aan de slag
om dit voor elkaar te krijgen.
 Ga in gesprek met de mensen die over deze regeling gaan. Dat kan zijn ambtenaren en/of de
wethouder in je gemeente. Ga ook in gesprek met gemeenteraadsleden. Zij kunnen ook
vragen stellen en voorstellen doen in de gemeenteraad.
 Leg vanuit cliëntperspectief uit waarom zaken anders moeten. En geef aan hoe het anders
zou kunnen. Je zou bijvoorbeeld kunnen inspreken bij een gemeentelijke commissie die
hierover gaat.
 Zorg dat je structureel betrokken wordt bij de winterregeling.
 Je kunt ook ludieke acties inzetten. Bijvoorbeeld met slaapzakken voor het gemeentehuis de
nacht doorbrengen. Ambtenaren, wethouder en gemeenteraadsleden uitnodigen een nacht
in de winteropvang te slapen. Soep uitdelen met een flyer over de winterregeling. Sjaals en
dergelijke inzamelen, dat koppelen aan een inhoudelijk verhaal over verbeteringen. Een
dagboek publiceren van iemand die gebruik moet maken van de winterregeling. Enzovoort.
(als jullie zelf nog andere actie ideeën hebben, laat het ons weten!).
 Informeer je lokale pers over jullie acties. En leg uit waarom de winterregeling verbetering
behoeft. Hiervoor kun je de brief van Werkplaats COMO opsturen en de pers informeren
over jullie eigen acties.
 Gebruik je twitter? Gebruik dan de hashtag #warmerewinterregeling.
 Informeer Werkplaats COMO over de winterregeling in jouw gemeente en laat weten wat er
bij jullie goed gaat of beter moet. Informeer ons ook over jullie acties, dan kunnen wij hier
ook aandacht voor vragen.

Uiteraard hoef je je acties niet te beperken tot 6 december! Ook kun je natuurlijk zelf bepalen hoe je
een en ander aanpakt. We hopen jullie met deze brief vooral wat op weg te helpen. We hopen dat
we samen met jullie daadwerkelijk verbeteringen kunnen realiseren!
Met warme groet,
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