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Tijdelijk wonen

Voorwoord
Het project 'Weer naar huis… en dan?' is een cliënten initiatief voor en
door clienten en gestart door de Centrale Cliënten Raad (CCR) naar aanleiding van signalen van cliënten en medewerkers. Het bleek een veel
voorkomend probleem dat cliënten door diverse oorzaken na behandeling geen woonruimte (meer) hadden. De Raad van Bestuur van Altrecht
heeft dit signaal ook onderkend en de CCR de financiële mogelijkheid
geboden om de oplossingen die er zijn te inventarissen en deze informatie toegankelijk te maken voor cliënten. Waarvoor deze brochure is
gemaakt.
Tijdens de inventarisatie is duidelijk geworden dat er diverse afdelingen
zijn binnen Altrecht waar de vraag ‘Weer naar huis… en dan?’
zich voordoet. Voor cliënten was er geen gericht schriftelijk informatiemateriaal aanwezig. De meest betrokken medewerkers van Altrecht
hadden eigen informatie verzameld waarmee ze een individuele cliënt
op maat ondersteunden.
Deze informatie is door de werkgroep verzameld en verwerkt in deze
brochure, en is daarvan het resultaat. Ik hoop dat deze brochure cliënten
een handreiking biedt wat ze moeten doen om zo goed mogelijk te
kunnen wonen na hun behandeling.

Voorwoord

De brochure geeft informatie over:
•
Het behouden van een woning in geval van overlast in
combinatie met opname.
•
Het verkrijgen van een zelfstandige huur woning.
•
De mogelijkheden waar wonen en werken worden gecombineerd.
•
De mogelijkheden voor als je ‘even’ geen woning hebt:
tijdelijke woning, crisisopvang een slaapplek, specifieke
mogelijkheden voor jong volwassenen en 55 plus.
•
En tenslotte praktische tips.
We wensen je heel veel lees plezier.
Peter van Zijl
Voorzitter Centrale Cliëntenraad Altrecht.
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Inleiding
Waarom deze brochure?
Deze brochure is geschreven voor cliënten en hulpverleners en geeft
een overzicht van mogelijke plaatsen van opvang, waar cliënten naar
toe kunnen als ze bij Altrecht weggaan en geen eigen woning (meer)
hebben. In deze gids is alle verzamelde informatie zo volledig mogelijk
per onderwerp op een rijtje gezet met gegevens over wat, waar,
contactgegevens met telefoonnummer, voor wie wel en voor wie niet,
wat van je verwacht wordt, hoe lang je er kunt blijven en de kosten.
Deze gids is bedoeld voor mensen die een periode bij Altrecht
verblijven en daarna (weer) zelfstandig willen gaan wonen.
Aangezien meestal niet direct een zelfstandige woning beschikbaar is,
staan in de brochure de overbruggingsmogelijkheden op een rijtje.
Het project 'Weer naar huis... en dan?' is gestart door de Centrale
Cliëntenraad (CCR) naar aanleiding van signalen van cliënten en
medewerkers. Het bleek een veel voorkomend probleem dat cliënten
door diverse oorzaken na opname geen woonruimte (meer) hebben.
Vanaf de 1e dag na opname zou hierover al nagedacht moeten worden.

Inleiding

De gids is gemaakt door de werkgroep 'Weer naar huis... en dan?' in
opdracht van de CCR. Deze werkgroep is gestart in mei 2011 met het
inventariseren van hoe dit nu binnen Altrecht wordt opgelost en of
er informatie voor cliënten hierover beschikbaar is. Op divisies van
Altrecht zijn diverse afdelingen waar de vraag “Weer naar huis... en
dan?” speelt. De werkgroep heeft vragen hierover gesteld aan maatschappelijk werk en andere verpleegkundigen van deze afdelingen. Op
de diverse afdelingen werd op verscheidene manieren aan oplossingen
gewerkt. Er bleek echter geen eenduidig overzicht van de mogelijkheden te zijn.
We hopen daarom dat deze gids in een behoefte zal voorzien.
Namens de werkgroep,
Netty Keijzer en Piet van der Veer
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Laatste Kans Beleid

Ben je opgenomen bij Altrecht mede doordat je overlast veroorzaakte
in je (oude) huurwoning? En ben je bij je opname je woning (bijna)
kwijtgeraakt als gevolg van de overlast die je veroorzaakte? Dan kun je
misschien in aanmerking komen voor het Laatste Kans Beleid.

Wonen

Waar:

Het Laatste Kans beleid wordt uitgevoerd in de
gemeenten Utrecht, Nieuwegein, IJsselstein, Maarssen,
Bunnik, Almere, Zoetermeer, Rijswijk, Wassenaar,
Apeldoorn, Zutphen, Deventer en Twello.

Contact:

Je (oude) woningbouwcorporatie kan je aanmelden voor
het Laatste Kans Beleid.

Voor wie:
Je kunt alleen voor het Laatste Kans Beleid in aanmerking komen als
je (oude) woningbouwcorporatie je wil aanmelden. Het Laatste Kans
Beleid is bedoeld voor mensen die zich geen goed huurder tonen en/
of overlast veroorzaken. Het kan gaan om geluidsoverlast, vernieling,
vervuiling of wangedrag. Maar ook andere vormen van wanbewoning,
zoals het hebben van huurschuld, kunnen symptomen zijn van slecht
huurderschap. Dit gedrag gaat vaak samen met het hebben van
(andere) hoge schulden. Deze huurders zijn mensen met een
probleem. Niemand veroorzaakt met opzet overlast of vindt het
prettig hoge schulden te hebben. Deze mensen hebben bijvoorbeeld
een psychiatrisch ziektebeeld, zijn minder sociaal vaardig of zijn
verslaafd.
Als je door de woningbouwcorporatie wordt aangemeld voor het
Laatste Kans Beleid, word je uitgenodigd voor een intake-gesprek.
In dit gesprek wordt ingegaan op de reden van de aanmelding voor
het Laatste Kans Beleid en wordt aan jou uitgelegd wat het Laatste
Kans Beleid voor jou inhoudt.

Wonen
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■

WoningNet

Van jou wordt verwacht:
Als deelnemer aan het Laatste Kans Beleid raak je je oude huurcontract
kwijt. Daarvoor in de plaats krijg je een aangepast huurcontract met
een zorg- en/of begeleidingscontract. De contractueel verplichte
begeleiding duurt ten minste twee jaar. Het Laatste Kans Beleid heeft
een dwingend karakter. Wanneer je niet of onvoldoende wilt
meewerken, volgt onherroepelijk huisuitzetting.
Voorwaarde:
De coördinator Laatste Kans Beleid zorgt ervoor dat huurder,
verhuurder en hulpverleners samen afspraken maken. Over de
huurschuld, maar ook over de aanpak van andere schulden, psychische
problemen, verslaving en opvoedingsproblemen. Deze afspraken
liggen vast in contracten. De looptijd van het traject varieert van 1 tot
3 jaar.
Hou je je niet aan deze afspraken, dan raakt je je huis kwijt. Je bent zelf
verantwoordelijk voor het slagen of mislukken van deze laatste kans.
In een individueel begeleidingsplan wordt vastgelegd welke vorm van
hulpverlening en woonbegeleiding de huurder moet accepteren.
Het huurcontract en het begeleidingsplan zijn aan elkaar gekoppeld,
wat betekent dat zal worden geadviseerd het huurcontract te ontbinden als je je afspraken niet nakomt of in je oude gedrag vervalt.
Per situatie wordt beoordeeld of herhuisvesting noodzakelijk is.
De buurt kan bijvoorbeeld geen vertrouwen meer hebben in
verbetering van het woongedrag en dan is de Laatste Kans geen echte
(laatste) kans. Soms is herhuisvesting nodig omdat de woning
dusdanig vervuild of verwaarloosd is dat deze niet in bewoonde staat
kan worden opgeknapt.

▲
■
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Wonen

Waar:

Website: www.WoningNet.nl

Contact:

Het klantcontactcentrum is bereikbaar op werkdagen
tussen 10.00 en 17.00 uur via telefoonnummer
0900 - 202 30 72 (€ 0,10 p.m.)

Huurwoning
In Utrecht en de regio is het moeilijk om een huurwoning te vinden, er
is meer vraag naar woningen dan dat er worden aangeboden.
Het gevolg hiervan is dat niet iedereen die een woning zoekt, gelijk de
woning van zijn of haar keuze kan betrekken. Als je op zoek bent naar
een huurwoning moet je staan ingeschreven bij WoningNet. Je moet
zelf een woning zoeken via het aanbodsysteem van WoningNet.
De voorwaarden voor een inschrijving bij WoningNet
voor een sociale huurwoning
•
Je moet minimaal achttien jaar zijn.
•
Je hebt de Nederlandse nationaliteit of beschikt over een
geldige verblijfsstatus.
•
Je registratie moet je jaarlijks verlengen.
Voor de meeste sociale huurwoningen moet je voldoen aan de
voorwaarden voor het verkrijgen van een huisvestingsvergunning.
De belangrijkste voorwaarde voor een huisvestingsvergunning is dat je
verbonden bent aan de provincie Utrecht. Bijvoorbeeld door werk,
sociale contacten/familie of doordat je lange tijd in de provincie
gewoond hebt.
Wat zijn de kosten van een inschrijving?
Een inschrijving voor huurwoningen kost eenmalig € 30,administratiekosten. De jaarlijkse verlenging kost € 9,- per jaar.

Wonen
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Tips

Wanneer vervalt je inschrijving?
•
Als je de inschrijfkosten niet op tijd betaalt.
•
Als je niet op tijd hebt betaald voor verlenging.
•
Als je een sociale huurwoning hebt geaccepteerd via het
aanbodsysteem van WoningNet.
•
Er een vergunning is afgegeven na doorschuiven binnen
een complex.
•
Als je zelf verzoekt om je inschrijving te laten vervallen.
Aanbod systeem
De woningen die beschikbaar komen worden gepubliceerd.
In de Woningkrant die één keer in de twee weken op vrijdag verschijnt.
De woningen staan ook op internet op: www.WoningNet.nl.
Hierop kun je reageren. Per keer kun je op maximaal vier woningen
reageren.
Uit degene die hebben gereageerd mag degene die het langst staat
ingeschreven de woning bezichtigen. Deze kan de woning vervolgens
huren.

Inschrijving WoningNet
•
Zorg dat je ingeschreven bent en blijft bij WoningNet als
woningzoekend. Dit kan ook als je verblijft bij Altrecht.
•
Met een inschrijving bij WoningNet kun je soms in
aanmerking komen voor urgentie voor het verkrijgen van een
woning.
•
Met een inschrijving bij WoningNet kun je soms in aanmerking komen voor tijdelijke woonruimte in het corporatiehotel.
•
Met een inschrijving bij WoningNet ken je soms in
aanmerking komen voor tijdelijke huur via de SSH.
Als je een bewindvoerder hebt
•
Spreek af dat de verlenging van je inschrijving bij WoningNet
op tijd wordt betaald.
•
En je bent actief op zoek naar een woning via WoningNet,
spreek dan goed af waar de post komt. Straks ligt de 		
brief waarin je wordt uitgenodigd voor het bezichtigen en
eventueel huren van een woning bij je bewindvoerder.
Meer hulp
•
Ben je na verblijf bij Altrecht (nog) niet toe aan een zelfstandige woning, dan kun je je soms tijdens je verblijf al wel
aanmelden bij de Brede Centrale Toegang.
•
Denk je na je verblijft bij Altrecht (nog) ondersteuning nodig
te hebben bij het wonen, meldt je dan tijdens je verblijf aan
bij het CIZ voor een indicatie begeleid of beschut wonen.
Als je een woning hebt
•
Voor de verhuizing en inventaris van je nieuwe woning kun
je via de bijzondere bijstand geld krijgen, al dan niet via een
lening.

▲
■
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Urgentie

Er zijn in de regio Utrecht te weinig woningen om alle woningzoekenden direct aan een woning te kunnen helpen. Alleen in zeer bijzondere
situaties kunnen mensen voorrang krijgen bij het zoeken naar een
woning. Je kunt alleen urgentie krijgen als je staat ingeschreven als
woningzoekende in de regio Utrecht bij WoningNet. Indien je niet zelf
je huisvestingsprobleem kunt oplossen en je buiten je schuld in de
problemen bent gekomen, kun je een zogenoemde ‘urgentieverklaring’
aanvragen.
Sloop/verbouwing van je huidige woning
Als je huidige huurwoning door beleid van de gemeente wordt
gesloopt of ingrijpend verbeterd moet worden, kun je als huurder
voorrang krijgen bij toewijzing van een woning. Het gaat hier om een
‘volkshuisvestelijke indicatie’. Je kunt hiervoor zelf geen urgentie aanvragen. Alleen de eigenaar van de woning/de verhuurder kan dit doen.
Medische problemen
Je kunt urgentie verkrijgen door medische problemen (zowel lichamelijke als psychische) die veroorzaakt of verergerd worden door je
huidige woonsituatie. Het gaat hier om een ‘medische Indicatie’.
Maatschappelijke redenen
Je kunt urgentie verkrijgen als je dringend woonruimte nodig hebt
vanwege de volgende speciale situaties:
Je bent erkend vluchteling uit de regio;
Je bent een vrouw uit opvanghuizen in de regio;
Je bent woningzoekende uit een hulpverleningsinstelling, en je bent tijdelijk opgevangen in
woonruimte van een erkende instelling in de regio.
Het gaat hier om een ‘maatschappelijke indicatie’. Je kunt hiervoor zelf
geen urgentie aanvragen. Alleen een in de regio werkzame, erkende
hulp- en dienstverleningsinstelling kan dit doen.

▲
■
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Wonen

Dakloos, echtscheiding, financiële problemen
Je kunt als woningzoekende urgentie verkrijgen doordat je zeer
ernstige sociale problemen hebt. Dan krijg je een ‘sociale indicatie’.
Dit kan gebeuren bij dreigende dakloosheid, bij echtscheiding en bij
financiële problemen.
Bij dreigende onvrijwillige dakloosheid moet je denken aan: een ernstige situatie zoals brand; als de rechter uitspreekt dat je je woning moet
verlaten. Dit geldt alleen als je dit zelf niet had kunnen voorkomen.
Echtscheiding
Je kunt soms urgentie verkrijgen na een echtscheiding of na het
verbreken van een samenlevingscontract. Je kunt dan alleen urgentie
krijgen als je zorgt voor je minderjarige kinderen.
Financiële problemen
Je kunt soms urgentie verkrijgen als je financiële problemen hebt
waardoor je je woonlasten (huur e.d.) niet meer kunt betalen. Deze
financiële problemen mogen niet het gevolg zijn van een echtscheiding of een verbroken samenwoning. Een tweede voorwaarde is dat je
zorgt voor je minderjarige kinderen.
Wat moet je doen?
Je vult de ‘Urgentiewijzer’ in op de website www.urgentiewijzer.nl/.
Daarmee kun je zelf inschatten of je een kans maakt op voorrang.
Je hoeft daarvoor slechts een paar vragen te beantwoorden. Daarna
kun je een ‘urgentieverklaring’ aanvragen, door dit formulier te
printen, ondertekenen en samen met je bewijsstukken op te sturen
naar WoningNet afdeling het vierde huis.
Let op! Als je een urgentie aanvraagt voor Zeist, moet je eerst een
afspraak maken voor een kansadviesgesprek bij WoningNet.
Wonen
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SSH in Utrecht

Brede Centrale Toegang

SSH verhuurt zo’n 12.000 kamers en woningen in Utrecht en de regio
Amersfoort en Leeuwarden, met name aan studenten en bijzondere
groepen jongeren. Inschrijven en betaling voor inschrijving via de
website. Inschrijven kost €27,50.
Reageren op het beschikbare aanbod via de website.
SSH verhuurt ook kleine woningen (tot 30 m2 ). Om hierop te kunnen
reageren moet je ook zijn ingeschreven bij WoningNet.

De Brede Centrale Toegang verzorgt de instroom voor woonvoorzieningen en ambulante woonbegeleiding in Utrecht. Werkgebied omvat
de gemeenten Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Houten, Utrechtse
Heuvelrug, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden, IJsselstein en Zeist.
De Brede Centrale Toegang verleent geen zorg. De Brede Centrale
Toegang is een samenwerkingsverband van de maatschappelijke
opvang, de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, verstandelijk
gehandicaptenzorg en het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).

Waar:

Heidelberglaan 11, 3584 CS Utrecht

Contact:

Telefoon: 030 252 57 25
Email: info@sshxl.nl,
Website: www.sshxl.nl

Voor wie:
Jongeren tussen 17 en maximaal 27 jaar die zijn ingeschreven bij de
SSH.
Voorwaarde:
Je jaarinkomen mag maximaal €33.614,- zijn.
Hoe lang:

Tot je 30ste verjaardag kun je ingeschreven staan.

Kosten:

Vanaf €209,- per maand.

De combi-inschrijving met WoningNet: doen!
Voor €10,- meer schrijf je je tegelijk in bij WoningNet.
Met deze combiregeling bespaar je €20,- op inschrijfkosten.
Let op: alleen op het moment van inschrijving bij SSH kun je gebruik
maken van de combi-regeling.

▲
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Wonen

Waar:
Contact:

Bezoekadres: Jaarbeursplein 17, Utrecht;
Postadres: Postbus 2423, 3500 GK Utrecht
Telefoon: 030 286 33 02,
Email: bredecentraletoegang.gggd@utrecht.nl

Voor wie:
Mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblematiek en/of een
verstandelijke beperking, gecombineerd met (dreigende) dakloosheid.
Mensen met (psychosociale) problemen die dakloos zijn en/of niet in
staat zijn zelfstandig te wonen zonder begeleiding.
Hoe:
Je kunt samen met je hulpverlener een aanmeldingsformulier invullen. Dit kun je ook zelf doen, maar het is handiger als je het samen met
je hulpverlener doet omdat er in het formulier vragen staan die de
hulpverlener het beste kan beantwoorden. De hulpverlener stuurt het
formulier naar de BCT en daar kijkt men of alle gegevens zijn ingevuld. Een team dat bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende
organisaties zoals de zorginstellingen, het Centrum Indicatiestelling
Zorg (CIZ) en de GG&GD, bespreekt de aanvraag. Deze mensen bepalen
samen welke zorg er nodig is. Daarna informeert het secretariaat van
de BCT met een brief jou, de verwijzer en de instelling die de zorg gaat
bieden.

Wonen
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Woningen voor 55+ers
(senioren)

55+ers vormen een van de doelgroepen van het huisvestingsbeleid in
de regio Utrecht. Belangrijkste reden is dat in het algemeen met het
ouder worden bij mensen de vraag naar zorg toeneemt en daarmee
ook de vraag naar een geschikte woning. Denk bijvoorbeeld aan een
woning zonder trap of drempels.
Daarom hebben de woningbouwcorporaties afgesproken om woningen die geschikt zijn voor bewoning door ouderen mensen enkel te
verhuren aan 55+ers. Deze huurwoningen worden aangeboden via
WoningNet.
Er zijn verschillende soorten 55+woningen in de regio:
Seniorenwoningen
Dit zijn appartementen in flats voor 55+ers die geheel zelfstandig
willen en kunnen wonen. De appartementen zijn op één verdieping
(gelijkvloers) en zijn met een lift bereikbaar. Soms zijn ze voorzien van
extra aanpassingen zoals beugels aan de muur. Voor deze woningen is
geen indicatie nodig.
Beschut wonen
Dit zijn zelfstandige woningen voor 55+ers. Beschut Wonen betekent
wonen in een complex met meerdere 55+ woningen. Er zijn bij het
wooncomplex een paar extra voorzieningen, er is overdag een huismeester aanwezig en ‘s nachts een slaapwacht waarop je een beroep
kunt doen als het nodig is. Vaak is er in het complex een ontmoetingsruimte voor activiteiten.

Deze woningen zijn beschikbaar via het aanbod systeem van WoningNet. De woningen die beschikbaar komen worden gepubliceerd. Maar
op deze woningen mogen enkel mensen reageren die 55+ zijn.
Uit alle reacties die binnen zijn gekomen op de Seniorenwoningen
mag degene die het langst staat ingeschreven bij WoningNet de
woning bezichtigen. Deze kan de woning vervolgens huren.
Voor de Beschutte woningen en Servicewoningen wordt de selectie uit
alle reacties op die woningen iets anders bepaald.
Eerst wordt bekeken of er 55+ers hebben gereageerd met een medische urgentie en een indicatie voor een Beschutte woning/Servicewoning. Degene die het langste een urgentie en indicatie heeft mag de
woning huren.
Heeft er niemand gereageerd die hieraan voldoet, dan wordt er
bekeken of er 55+ers hebben gereageerd met een medische urgentie.
Degene die het langste een medische urgentie heeft mag de woning
huren. Heeft er niemand gereageerd die hieraan voldoet, dan wordt
bekeken of er 55+ers hebben gereageerd met een indicatie voor een
Beschutte woning/Servicewoning. Degene die het langst een indicatie
heeft mag de woning huren.
Heeft er niemand gereageerd die hieraan voldoet, dan wordt bekeken
welke 55+er de langste inschrijftijd heeft bij WoningNet.

Servicewoningen
Dit zijn zelfstandige woningen in een wooncomplex voor 55+ers. Als
je het nodig hebt kun je zorg en ondersteuning krijgen van de zorgorganisatie die aan het wooncomplex verbonden is. In of dichtbij het
wooncomplex worden allerlei activiteiten georganiseerd.

▲
■
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Emmaus Haarzuilens
Woonwerkgemeenschap

Emmaus Haarzuilens is een woon/werkgemeenschap. Wonen en
werken gaan hand in hand. In de woongroep is plaats voor maximaal
14 bewoners. Er zijn regelmatig gasten die enige tijd meewonen en
meewerken. Voor alle bewoners geldt, dat zij op basis van gelijkwaardigheid deelnemen aan het leven in de woongroep en het werk in het
kringloopbedrijf.

Wonen en werken

•
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Wonen en werken

Emmaus Haarzuilens bestaat door de kringloopbedrijvigheid. Jaarlijks
worden bij meer dan 4.000 adressen in Utrecht en omgeving goederen opgehaald. Deze ‘welvaartsresten’ worden gesorteerd en verkocht
en krijgen daarmee een tweede leven. Het gaat om: meubels, ‘wit- en
bruingoed’ (geluidsapparatuur, wasmachines, fornuizen, enzovoort),
boeken, kleding, schilderijen en klein huisraad als vaatwerk, porselein
en beeldjes.
Deze artikelen worden verkocht op de wekelijkse kringloopmarkt in
Haarzuilens. Materiaal dat niet meer bruikbaar is, wordt gesorteerd en
afgeleverd bij verwerkende bedrijven.
Door deze manier van leven en werken wil Emmaus laten zien dat het
ook anders kan. Emmaus wil een stem laten horen tegen overproduktie, overconsumptie, verspilling en milieuverontreiniging. Daarnaast
wil Emmaus nieuwe kansen bieden aan mensen die in de problemen
zijn geraakt. Bovendien zijn goederen die verkocht worden betaalbaarder voor mensen met een laag inkomen.
Waar:

Eikstraat 14, 3455 SJ Haarzuilens

Contact:

Telefoon: 030 677 15 40
Email: haarzuilens@emmaus-utrecht.nl

Wonen en werken
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Emmaus Parkwijk
Woonwerkgemeenschap

Hoe lang:

Voor sommige bewoners is Emmaus een levensvervulling, anderen vertrekken na een paar maanden of
enkele jaren naar elders.

Kosten:

Voor kost en inwoning en zakgeld, moet je er wonen en
werken.

Mensen die in de woon/werkgemeenschap willen leven melden
zichzelf aan bij Emmaus. Met iedereen wordt eerst een kennismakingsgesprek gehouden. Na een proeftijd bekijken oude- en
nieuwe bewoners of iemand wil en kan blijven.
Openingstijden kringloopwinkel: woensdag 13:00 – 16:00
en de laatste zaterdag van de maand 11:00 – 13:00.

Emmaus Parkwijk is een woon-werkgemeenschap met opvangfunctie.
Alle bewoners van het Emmaus woonhuis, werken in het kringloopbedrijf mee. Het motto is: kom ons helpen anderen te helpen en misschien ben jij daarmee geholpen.
In de groep wonen mensen die uit een probleemsituatie komen en
mensen die hun sociale betrokkenheid, hun idealisme, bij Emmaus in
de praktijk willen brengen. Met elkaar vormen ze één groep en ‘runnen’
zij een kringloopbedrijf. Er wordt gebruik gemaakt van ieders talenten
en gestimuleerd om verder te groeien.
In het woonhuis is plaats voor 12 personen. Iedereen heeft een eigen
kamer. De woonkamer, de keuken en de ’natte voorzieningen’ zijn
gemeenschappelijk.
Waar:

Ab Harrewijnstraat 18, 3544 AL Utrecht

Contact:

Telefoon: 030 234 28 50 vragen naar Jan van Dam.
Email: parkwijk@emmaus-utrecht.nl;
Website: www.emmaus-utrecht.nl .

Voor wie wel:
Bevlogen, praktische mensen die ervoor kiezen met meer mensen te
wonen en te werken. De groep bestaat uit mensen die elders in de
samenleving weinig kansen krijgen.
Voor wie niet:
Mensen met een actuele drank- of harddrugsproblematiek; met
ernstige psychische problemen; of met een zwaar lichamelijke
handicap passen niet in onze groep.

•
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Klein Amelisweerd
(Stichting De A.R.M.)

Hoe lang:

Voor sommige bewoners is Emmaus een levensvervulling, anderen vertrekken na een paar maanden of
enkele jaren naar elders.

Kosten:

Je ontvangt géén salaris, maar je ontvangt ‘in natura’
alles wat je nodig hebt: kost en inwoning, ruime keus
uit de binnengebrachte spullen (kleding, meubels, 		
electra.), vakantie- , zak- en reisgeld, verzekeringen en
medegebruik van hybride auto.

Openingstijden kringloopwinkel: woensdag, vrijdag, zaterdag
13:00 – 17:00, koopavond: donderdag 13:00 – 21:00.
Misschien lijkt het je wel wat, maar ben je (nog) niet in de gelegenheid
om permanent bij Emmaus Parkwijk te wonen en werken. Je kunt ook
als ‘gast’ meewonen en werken om zo ontdekken of deze manier van
leven bij je past.

Kamer of woonunit voor vaste bewoners in een verbouwd schoolgebouw met zeer grote tuin aan de rand van Utrecht. Er is plaats voor 30
bewoners.
Bieden permanente opvang en begeleiding aan elkaar met het doel
terug te keren in de maatschappij of blijvend lidmaatschap van de
woonwerkgemeenschap.
Voornamelijk groeps- en onderling gericht en een klein deel individueel volgens een zelfhulpmethodiek met inzet van ervaringsdeskundigen.
Waar:

Koningsweg 358, 3585 LE Utrecht

Contact:

Telefoon: 030 254 54 22

Voor wie:
Voor iedereen, die deelneemt aan dagbestedingsprojecten van
stichting De A.R.M. (bijvoorbeeld na drie maanden).
Voor wie niet: als je ernstige verslaafd bent of ernstige psychiatrische
problemen hebt.
Van jou wordt verwacht:
Participatie in het huishouden, tuin en woningonderhoud; werken
in projecten van stichting De A.R.M.; geen geweld, geen gebruik van
drugs, geen alcoholverslaving.
Hoe lang:

Er is geen maximale verblijfsduur.

Kosten:

Op basis van nivellering, de inkomens/uitkeringen
overdragen aan woonwerkgemeenschap Klein
Amelisweerd.

Je kunt zelf contact opnemen met Klein Amelisweerd.

•
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Housing First Utrecht
(De Tussenvoorziening)

Housing First biedt (in samenwerking met Portaal) een vorm van
begeleid wonen waarbij een mensen met meerdere problemen direct
een woning krijgen aangeboden.
Het streven is dat je het vertrouwen in de maatschappij en in jezelf
terugkrijgt. Nadruk ligt op herwinnen van de regie over de eigen leefsituatie en (langdurige) hulpverleningshistorie.
Ambulante woonbegeleiding volgens de rehabilitatiemethodiek. Daarnaast wordt je begeleid en gemotiveerd om vormen van hulpverlening
(en/of behandeling) te aanvaarden. Echter dit is geen verplichting.
Waar:

Biltstraat 118, 3572 BK Utrecht (screeningspunt)

Contact:

Telefoon: 030 273 60 60,
Email: housingfirst@tussenvoorziening.nl

Voor wie:
Dakloze mensen uit Utrecht van 23 jaar en ouder, die meerdere
problemen hebben door een psychiatrische aandoening of stoornis.
Al dan niet in combinatie met verslavingsproblematiek.

Tijdelijk wonen

Van jou wordt verwacht:
Dat je je ambulante woonbegeleiding accepteert, hulp bij financiën
door Stadsgeldbeheer accepteert en op tijd de huur betaalt, geen
overlast veroorzaakt, bereid en in staat bent de verantwoordelijkheid
te nemen voor je eigen huishouden en je aan afspraken houdt, dat je
inzicht hebt in je openstaande boetes/dat er geen detentie dreigt.
Voor een screening kun je terecht bij Housing First.
Als je in aanmerking komt volgt een schriftelijk procedure via de Brede
Centrale Toegang.

•
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Corporatiehotel 1
(De Tussenvoorziening)

Dit is een zogeheten 'preventieve voorziening', in samenwerking met
de Woningcorporatie en WoningNet (het Vierde Huis). Het is een tijdelijke kamervoorziening voor zelfredzame alleenstaanden die dreigen
dakloos te worden, acuut betaalbare woonruimte nodig hebben, die
niet bij familie/vrienden terecht kunnen en geen woning kunnen
huren via WoningNet of bij particulieren. Het Corporatiehotel 1 bestaat
uit 25 zelfstandige woningen.
Het team Corporatiehotel zorgt voor het beheer, zoals naleving van de
huisregels. Het team kan je adviseren of bemiddelen voor passende
hulp. Er zijn enkele malen per jaar bewonersvergaderingen om elkaar
te informeren en de veiligheid en een goede woonsituatie te waarborgen.
Waar:

Blauwkapelseweg 135, 3572 KE Utrecht

Contact:

WoningNet (Het Vierde Huis), Postbus 196
1380 AD WEESP, Telefoon: 029 429 94 00

Voor het aanvragen van een formulier en nadere informatie:
0900-2023072 (10cpm) (WoningNet).

•
•
•

Je bent in staat om een bijdrage te leveren aan een goed
woonklimaat.
Je bent in staat je eigen huishouden te verzorgen.
Je bent actief bezig om zelf passende vervolghuisvesting te vinden.

Voor wie niet:
• Je hebt gedurende een half jaar of langer geen vast woonverblijf.
• Je hebt een verslavingsproblematiek.
• Je hebt een verleden van woonoverlast.
• Je beheerst de Nederlandse taal gebrekkig.
• Je hebt huisdieren.
• Je staat langer dan 5 jaar ingeschreven bij WoningNet.
Hoe:
Je moet je aanmelden bij WoningNet (het Vierde Huis).
Daarna volgt een intake bij het team Corporatiehotel, waarna een
tijdelijke woonruimte kan worden aangeboden.
Er kan sprake zijn van wachttijd.
Hoe lang:

Gemiddeld 1 tot 1,5 jaar.

Voor wie wel:
• Je verkeert in een onacceptabele woonsituatie en dreigt dakloos te
raken,.
• Je komt niet op andere wijze in aanmerking voor een woning.
• Je staat ingeschreven als woningzoekende bij WoningNet.
• Je hebt geen schulden. Heb je die wel, dan moet er sprake zijn van
stabiele afbetalingsregelingen.
• Je beschikt over voldoende vast inkomen.

•
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Antikraak Tijdelijke huur

Er zijn in Nederland talloze panden en woningen die leegstaan,
om wat voor reden dan ook. In afwachting van (ver)koop, sloop of
renovatie, willen de eigenaren van deze panden voorkomen dat ze
gekraakt worden of verloederen. Een van de mogelijkheden is dat deze
panden bewoond worden.
In de regio Utrecht worden de (huur)woningen van woningbouwcorporaties en/of gemeenten die in afwachting zijn van sloop worden
tijdelijk verhuurt door de SSH.
Ook zijn er leegstaande (kantoor)panden en (koop) woningen, die voor
tijdelijke bewoning worden aangeboden door bedrijven. Er kan onderscheid gemaakt worden in twee vormen van bewoning: Anti kraak en
tijdelijke bewoning. Er worden twee soorten van overeenkomsten gebruikt: een bruikleenovereenkomst of een tijdelijke huurovereenkomst.
Bruikleenovereenkomst en tijdelijke huurovereenkomst
Een bruikleenovereenkomst is vaak voor een korte termijn, de
opzegtermijn is ook kort, er wordt vaak geen huur betaald, maar
servicekosten of voor gebruik van electra, gas en water etc.
Een bruikleenovereenkomst biedt de gebruiker geen huurbescherming.
Dit komt doordat antikraak bedrijven een bruikleenovereenkomst
hanteren en geen huurovereenkomst.
Bij een overeenkomst voor tijdelijke huur moet de verhuurder een
vergunning hebben volgens de leegstandswet om het pand/de woning
tijdelijk te mogen verhuren. De periode waarvoor het pand tijdelijke
verhuurd mag worden is tussen de 6 maanden en 2 jaar. Bij onvoorziene vertraging van de sloop- of renovatieplannen kan dit soms verlengd worden tot maximaal 5 jaar. Een tijdelijk huurcontract: regelt de
huur die betaald moet worden (deze is vaak gematigd omdat het om
kwalitatief slechtere woningruimte gaat); de opzegtermijnen is voor
de verhuurder tenminste 3 maanden, en voor de huurder tenminste 1
maand. Een tijdelijk huurcontract biedt geen huurbescherming, recht
op vervangende huisvesting of urgentie.

•
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Camelot
Contact:

Website: http://nl.cameloteurope.com/

Voor wie wel:
mensen van 18 jaar of ouder; met verantwoordelijkheidsbesef; In bezit
van de Nederlandse nationaliteit of geldige verblijfsvergunning; Per
direct beschikbaar en in staat te verhuizen; Aantoonbaar regelmatig
inkomen (salaris, studiefinanciering, uitkering); Geldige ziektekosten-,
WA-, en inboedelverzekering; Bereid tot inschrijving bij de gemeente
en op het adres waar je tijdelijk woont
Voor wie niet:
mensen met inwonende minderjarige kinderen of huisdieren.
Van jou wordt verwacht:
Dat je 'als een goede huisvader' omgaat met de verantwoordelijkheid om op het pand en de omgeving te letten, de woonruimte netjes
bewoont, het pand en de omgeving er representatief uitzien en klein
onderhoud (vervangen lamp, ontstoppen gootsteen) verricht.
Hoe lang:
Kosten:

Tijdelijk, opzegtermijn van 4 weken; op basis van
bruikleenovereenkomst. Goede bewoners kunnen
worden doorgeplaatst, (afhankelijk van het aanbod).
Wisselend, afhankelijk van de ruimte.

Tijdelijk wonen
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Vastgoedbeschermer Tijdelijk Wonen
Waar:

Parmentierstraat 1-3, Leerdam

Contact:

Telefoon: 034 563 60 71, Email: info@tijdelijkwonen.org
Website: www.devastgoedbeschermer.nl/woonruimte.aspx

Voor wie wel?
Mensen van 18 jaar of ouder; je hebt een aantoonbaar vast inkomen
(bijv. studiefinanciering, salaris, uitkering); je hebt de Nederlandse
nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning; je hebt een WA-,
inboedel- en ziektekostenverzekering; Je bent representatief, flexibel
en beschikt over verantwoordelijkheidsgevoel.
Voor wie niet:
Mensen met inwonende minderjarige kinderen of huisdieren.
Hoe lang:

Tijdelijk, opzegtermijn twee weken.

Kosten:
Wisselend, afhankelijk van de ruimte. Je betaald een vast
bedrag aan servicekosten per maand en een eenmalige borg.

Alvast
Waar:

•

Hoofdvestiging Alvast, 's Gravendijkwal 40b
3014 EC Rotterdam

Contact:

Telefoon: 010 436 91 11, Email: info@alvast.nl
Website: www.alvast.nl

Voor wie:

Nette en flexibele student (HBO-WO) tussen de 19 en 26
jaar.

Hoe lang:
Kosten:

Tijdelijk, opzegtermijn van 28 dagen.
De huurprijs wordt bepaald op basis van het
woningwaarderingstelsel (puntensysteem).
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Tijdelijke kamers
(plankwoning) via de SSH

Een plankwoning is een woning in een complex dat gesloopt gaat worden. Hierin wonen tijdelijke bewoners ter voorkoming van kraak en om
te voorkomen dat de woning met planken dichtgezet moet worden.
De plankwoningen worden via de SSH Utrecht per kamer verhuurd.
De SSH verhuurt woonruimte, met name aan studenten en bijzondere
groepen jongeren, in de regio Utrecht, Amersfoort en Leeuwarden.
Reageren kan via de website op het beschikbare aanbod. Degene met
het oudste inschrijfnummer krijgt de kamer toegewezen.
Voor tijdelijke kamers hoef je niet te hospiteren dit in tegenstelling tot
de andere SSH-kamers.
Waar:

Heidelberglaan 11, 3584 CS Utrecht

Contact:

Telefoon: 030 252 57 25 Email: info@sshxl.nl,
Website: www.sshxl.nl

Voor wie:
Jongeren tussen 17 en maximaal 27 jaar die zijn ingeschreven
bij de SSH.
Voorwaarde:
Je jaarinkomen mag maximaal € 33.614,- zijn.
Hoe lang:
Kosten:

Tijdelijk opzegtermijn 3 maanden.
Vanaf €209,- per maand, huurtoeslag is niet mogelijk.

Tijdelijk wonen

35

•

Wegloophuis Utrecht

Gastenverblijf ‘t Groene Sticht

Een opvanghuis met plaats voor 6 bewoners. Het biedt begeleiding,
ondersteuning en onderdak aan mensen met een psychiatrische achtergrond. Dit op basis van een gelijkwaardige benadering, uitgaande
van de zelfstandigheid en de eigen verantwoordelijkheid van een bewoner. Tijdens je verblijf word je gekoppeld aan 2 contactpersonen. Bij
hen kun je terecht voor praktische begeleiding en een luisterend oor. Je
bepaalt zelf aan welke vormen van ondersteuning je behoefte hebt.

Het gastenverblijf biedt plaats aan 12 mensen.
Er zijn één- of meerpersoonskamers beschikbaar.
Een woonbegeleider biedt begeleiding die zich richt op de acht leefgebieden (huisvesting, dagbesteding, financiën en administratie, sociale
contacten, omgaan met psychische klachten, gezondheid, zingeving
en praktische zaken). Het gastenverblijf wordt beheerd door mensen
die zelf ex-dakloos zijn. Ook bewoners kunnen taken verrichten bij het
beheren van de voorziening.

(Stichting Wegloophuis Utrecht)

Waar:

Waterstraat 11, 3511 BW Utrecht

Contact:

Telefoon: 030 231 66 27,
Email: wegloophuis@wlh.demon.nl.
Je kunt je telefonisch aanmelden, op werkdagen tussen
13.00 en 17.00 uur.

Voor wie:
Je bent 18 jaar of ouder. En je moet afkomstig zijn uit een psychiatrische inrichting, bijvoorbeeld omdat je bent weggelopen of uitbehandeld. Tussen je vertrek of ontslag uit een psychiatrische inrichting en je
aanmelding bij het Wegloophuis zitten niet meer dan 3 maanden.
Van jou wordt verwacht:
Er wordt uitgegaan van zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid
van een bewoner.
Kosten:
Hoe lang:

Huur € 12,90 per dag.
Maximaal 6 maanden. Heb je na 6 maanden nog geen
vervolghuisvesting gevonden, dan kun je (onder bepaalde
voorwaarden) terecht in het Vervolghuis.

(De Tussenvoorziening)

Waar:

Ab Harrewijnstraat 47, 3544 AL Utrecht

Contact:

Telefoon: 030 238 03 65 (‘t Groene Sticht);
030 251 72 80 (NoiZ)

Voor wie wel:
Dak- en thuislozen die een opstap willen maken naar zelfstandig wonen. Motivatie om aan het werk te gaan is, naast de bereidheid betrokken te zijn bij het Groene Sticht, het belangrijkste criterium om voor
woonruimte op het gastenverblijf in aanmerking te komen. Eventueel
worden bewoners ondersteund bij het vinden van werk.
•
Je moet een dagbesteding hebben van 20 uur
(hier kan eventueel hulp bij gegeven worden).
•
Je moet beschikken over voldoende inkomen om de
kamerhuur te kunnen betalen.
Voor wie niet:
Eventueel alcohol- en harddruggebruik mogen je functioneren tijdens
de werkzaamheden niet in de weg staan.

Je kunt zelf telefonisch contact opnemen met het Wegloophuis.

•
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Weerdsingel

(De Tussenvoorziening)

Van jou wordt verwacht:
Dat je je houdt zich aan de huisregels (onder andere geen geweld,
geen gebruik van alcohol en harddrugs, roken alleen in de eigen kamer,
geen huisdieren, geen discriminatie). Dat jezelf kookt en schoonmaakt,
volgens een rooster. Er is regelmatig gastenoverleg. Bij overtreding van
de huisregels kan een bewoner uit het gastenverblijf worden gezet.
Voorwaarde:
Aanmelden Schriftelijk via de Brede Centrale Toegang. Heb je geen
verwijzer dan kun je contact opnemen met TV Doorstroom (030 233 22
86). Een medewerker hiervan kan de toeleiding naar de BCT verzorgen.
Hoe lang:

Circa een jaar.

Kosten:

Bewoners betalen een vergoeding voor het wonen. 		
Deze bijdrage is inclusief eten.

Biedt tijdelijke opvang en begeleiding met als doel (zo snel mogelijk)
verhuizen naar een passende (vervolg)plek. Elke bewoner heeft een
eigen kamer en er zijn gezamenlijke ruimtes. Er zijn in het totaal 10
kamers.
Er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig.
Een bewoner krijgt individuele begeleiding aan de hand van een begeleidingsplan, gericht op de acht levensgebieden (o.a. wonen, dagbesteding, financiën, gezondheid en sociaal netwerk), en op toeleiding naar
een passende vervolgplek. Wanneer een bewoner al een hulpverlener
heeft, wordt deze betrokken bij de begeleiding.
Waar:

Weerdsingel OZ 34, 3514 AC Utrecht

Contact:

Telefoon: 030 273 04 07,
Email: weerdsingel@tussenvoorziening.nl

Voor wie wel:
Mannen en vrouwen die 17 jaar of ouder zijn. Voor mensen die alleen
zijn en geen vaste eigen woon- en/of slaapplek hebben. Eventueel
eenoudergezinnen. Mensen met problemen, bijvoorbeeld met geld/
schulden; weinig/geen vrienden; geen werk; etc. etc.
Voor wie niet:
mensen met: recente verslavingsproblematiek; agressief gedrag; risico
van dreiging van buitenaf; overheersende psychiatrische problematiek;
geen binding met de regio Midden Westelijk Utrecht.
Van jou wordt verwacht dat je ondersteuning wilt hebben; een dagbesteding hebt of ernaar zoekt; dat je instemt met inkomensbeheer;
en dat je je houdt aan de huisregels (geen agressie, geen bezit van
wapens, geen gebruik van soft- en/of harddrugs en/of alcohol in huis).

•
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Boka

(De Tussenvoorziening)

Voorwaarde:
Een bewoner moet akkoord gaan met inkomensbeheer, contact te
hebben met een externe hulpverlener of dit te willen regelen bij
aanvang van het verblijf.
Hoe lang:

Maximaal drie maanden.

Kosten:

Deze variëren van € 7,- tot € 22,25 per dag, afhankelijk
van leeftijd en gezinssamenstelling.

Je kunt zelf contact opnemen met Crisisopvang Weerdsingel.

Tijdelijke opvang aan mensen die acuut dakloos zijn geworden. Een
bewoner wordt van hieruit begeleid naar een nieuwe woon- en leefsituatie. Elke bewoner heeft een eigen kamer en er zijn gezamenlijke
ruimtes. Er zijn in totaal 16 kamers en 2 gezinsappartementen. Er is 24
uur per dag begeleiding aanwezig.
Een bewoner krijgt individuele begeleiding aan de hand van een begeleidingsplan, gericht op de acht levensgebieden (o.a. wonen, dagbesteding, financiën, gezondheid en sociaal netwerk), en op toeleiding naar
een passende vervolgplek. Wanneer de bewoner al een hulpverlener
heeft, wordt deze betrokken bij de begeleiding.
Waar:

Hitteschild 6, 3502 EA Utrecht

Contact:

Telefoon: 030 687 20 00
Email: boka@tussenvoorziening.nl

Voor wie wel:
Mannen en vrouwen vanaf 17 jaar, met of zonder kinderen, die door
omstandigheden acuut dakloos zijn geworden.
Voor wie niet:
mensen met: recente verslavingsproblematiek; agressief gedrag; risico
van dreiging van buitenaf; overheersende psychiatrische problematiek;
niet-legaal verblijven in Nederland; geen binding met de regio Midden
Westelijk Utrecht.
Van jou wordt verwacht:
Dat je ondersteuning wilt hebben; een dagbesteding hebt of ernaar
zoekt; dat je instemt met inkomensbeheer; en dat je je houdt aan de
huisregels (geen agressie, geen bezit van wapens, geen gebruik van
soft- en/of harddrugs en/of alcohol in huis).

•
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Noodopvang
(Leger des Heils)

Je moet akkoord gaan met het afgeven van een machtiging tot eigen
bijdrage van het verblijf, en contact hebben met een externe hulpverlener of dit willen regelen bij aanvang van het verblijf.
Hoe lang:

Maximaal acht weken.

Kosten:

23 jaar en ouder: € 15,- per dag, 17 t/m 22 jaar: € 12,50 		
per dag, 10 t/m 16 jaar: € 5,- per dag, onder de 10 jaar:
€ 3,50 per dag.

Je kunt zelf contact opnemen met Crisisopvang BOKA.

Biedt onderdak en ondersteuning aan daklozen die direct onderdak
nodig hebben. Er zijn 4 plekken. Maaltijdverstrekking, was- en douchegelegenheid, wassen en omruilen van kleding. Er is een ontmoetingsruimte en er wordt een sociaal-medisch spreekuur gehouden.
Toeleiding naar de meest passende vorm van wonen en zorg.
Waar:

Oudwijkerveldstraat 120, 3581 JP Utrecht

Contact:

Telefoon: 030 251 36 04 (algemeen)

Voor wie:

Dakloze mannen vanaf 18 jaar die direct onderdak
behoeven.

Hoe lang:

Tijdelijk, ter overbrugging naar een vervolgtraject.

Je kunt zelf contact opnemen met de Noodopvang.

•
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De Dijk

(Zandbergen jeugd en opvoedhulp) Jongeren

De Dijk biedt professionele, kortdurende crisisopvang aan (acuut)
dak- en thuisloze jongeren. Zij biedt daarnaast ook begeleiding en
ondersteuning bij het realiseren van (vervolg)huisvesting of opvang,
inkomen, dagbesteding en indien noodzakelijk vervolghulpverlening.
Na het verblijf op De Dijk is er doorstroming mogelijk naar Het Dijkhuis. Daar verblijf je op een kamer van Zandbergen en moet je zelf voor
eten en huishouden zorgen.
De Dijk biedt ook een vorm van Begeleid Wonen en Ambulante Woonbegeleiding. Bij Begeleid Wonen huur je een kamer bij Zandbergen en
is er minimaal 2 keer per week contact met de begeleider. Bij Ambulante Woonbegeleiding is het de bedoeling dat je zelf een kamer huurt
of al hebt.
Waar:

Regiokantoor Regio Utrecht, Albatrosstraat 25,
3582 ET Utrecht

Contact:

Telefoon 030 251 84 34 (vraag naar Ton van Rijswijk of
Saïd Amazyan);
Email:  t.vanrijswijk@zandbergenjeugd.nl  

Van jouw wordt verwacht:
Dat je actief werkt aan je problemen en een vervolgtraject, je corveetaken verricht en je houdt aan de huisregels (geen wapens, geen
geweld, geen drugs en alcohol).
Hoe lang:

De Dijk: maximaal 12 weken;
Dijkhuis: ongeveer 6 maanden;
Begeleid wonen: 9 tot 14 maanden.

Kosten:

Er wordt een eigen bijdrage betaald volgens de
verordening eigen bijdrage gemeente Utrecht.

Aanmelden kan dagelijks, door de cliënt, familie of een verwijzer.
Opname kan binnen een uur geregeld worden. In crisisgevallen is een
‘time-out’ opname mogelijk. Plaatsing op een wachtlijst is niet
mogelijk.

Voor wie wel:
Dak- en thuisloze jongeren van (nog net geen) 18 tot 23 jaar uit de
gemeente Utrecht. Je hebt flinke problemen, maar je bent bereid om
weer grip op je leven te krijgen.
Voor wie niet:
Ernstig verslavingsgedrag en/of psychiatrische problemen; het niet
willen werken aan problemen en een vervolgoplossing.

•
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Singelzicht
Jongeren

In Pension Singelzicht wonen 25 jongens en meisjes. Ieder heeft zijn
eigen kamer, de meisjes hebben een eigen etage. Er is een gemeenschappelijke huiskamer. Douches en toiletten bevinden zich op de
gangen. Ontbijt en lunch maken de jongeren zelf klaar. Zij helpen soms
de kok die het avondeten bereidt.
Iedere jongere heeft een eigen mentor. Gezamenlijk stellen zij een begeleidingstraject op, het traject is gericht op: sociale integratie, keuzes
maken, de toekomst in eigen hand nemen en zelf de verantwoordelijkheid daarvoor dragen, het bouwen aan een sociaal netwerk.
Waar:

Wittevrouwenkade 1, 3512 CR Utrecht

Contact:

Telefoon: 030 230 37 60; Email: info@singelzicht.nl

Van jou wordt verwacht:
Dat je wilt werken aan het oplossen van je problemen en aan een nieuwe toekomst. Hieraan werk je samen met een mentor.
Hoe lang:

Gemiddeld verblijfsduur 12 maanden. Na Singelzicht kan
je 1 jaar lang wonen in een BOLwoning. Hierbij krijg je
nazorg van een medewerker van Singelzicht.

Kosten:

Je betaalt een eigen bijdrage per maand.
Het restantbedrag wordt verdeeld als zakgeld en
spaargeld.

Je kunt zelf contact opnemen met Singelzicht.

Voor wie wel:
Voor jongeren tussen 17 en 23 jaar zonder vaste woonplek. Met een
complexe problematiek: een instabiele opvoeding, zwervend van tehuis naar pleeggezin naar internaat. Jongens en meisjes die in de loop
van hun leven een opeenstapeling van problemen doormaakten en/of
traumatische ervaringen opdeden. Zoals niet mee kunnen komen op
school, scheiding ouders, spijbelen, ‘verkeerde vrienden’, ontoelaatbare
afhankelijkheidsrelaties, schulden, alcohol, softdrugs, prostitutie en
criminaliteit.
Voor wie niet:
Jongeren met een harddrugsverslaving en een ernstig psychiatrisch
ziektebeeld waarbij in eerste instantie behandeling vereist wordt.
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Meisjesstad

(De Tussenvoorziening) Jongeren

Meisjesstad biedt tijdelijk onderdak aan vrouwen (met of zonder
kinderen) en meisjes die in een crisissituatie zitten en dakloos zijn of
dreigen te raken. Meisjesstad is een veilige en liefdevolle plek, waar je
tot rust kunt komen en je weer op de toekomst kunt richten. Er is plek
voor de opvang van 18 vrouwen en 16 kinderen.
Je krijgt een vaste begeleider. Samen gaan jullie kijken wat er nodig is
in jouw specifieke situatie. De begeleider helpt je bij het zoeken naar
een vervolgopvang of misschien wel een nieuwe baan of een nieuw
huis. Tijdens het verblijf is veel structuur ingebouwd, om innerlijk weer
‘op orde’ te komen.

Van jou wordt verwacht:
Dat je redelijk zelfredzaam bent; je je houdt aan de huisregels; je
bereid bent te werken aan een oplossing (onder professionele begeleiding), o.a. het regelen van vervolghuisvesting en je helpt in de huishouding. Daarnaast wordt speciaal van moeders verwacht dat ze hun
eigen huishouding voeren en de kinderen zelf verzorgen.

Waar:

Oudegracht 35, 3511 AC Utrecht

Je kunt zelf contact opnemen met Meisjesstad.

Contact:

Telefoon: 030 230 08 22

Hoe lang:

Je verblijft zo kort mogelijk, en zo lang als nodig is.

Kosten:

Vanaf €16 per dag (inclusief maaltijden).

Voor wie wel:
Vrouwen (met of zonder kinderen) en meisjes die in een crisissituatie
zitten, dakloos zijn of dreigen te raken.
Voor wie niet:
Mannen. Vrouwen/meisjes met verslavingsproblemen of ernstige
psychiatrische problemen.
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NoiZ

(De Tussenvoorziening)

Bad-bed-brood principe. Er zijn 30 slaapplaatsen (40 tijdens de
winterregeling). Er is een vrouwenslaapzaal en ruimte voor paren
(laatstgenoemde verdwijnt tijdens de winterregeling).
Een gast krijgt onderdak en een ontbijt. Een gast kan zich douchen,
kleding wassen en een warme maaltijd kopen, in de huiskamer met tv.
Ook is er een computer aanwezig.
Gasten kunnen gastentaken verrichten: schoonmaken, kantinedienst
en ontbijt verzorgen. Door het uitvoeren van deze taken kan een nacht
vergoedt worden of ontvangen gasten een consumptiekaart. Gasten
kunnen zich ook melden als beheerder. Een beheerder krijgt werkbegeleiding, woonruimte en woonbegeleiding voor de duur dat hij als
beheerder functioneert.
Waar:
Contact:

Slapen

Keulsekade 37, 3531 JX Utrecht
Telefoon: 030 251 72 80. Telefonisch slaapplaats 		
reserveren dagelijks tussen 13.00 en 14.00 uur.
Daarnaast kan een warme maaltijd worden besteld.

Voor wie wel: mannen als vrouwen ouder dan 18 jaar, die een slaapplaats zoekt voor één of meerdere nachten.
Voor wie niet: Als je geschorst bent, ben je tijdelijk niet welkom.
Van jou wordt verwacht:
Je meldt je tussen 20.00 en 21.00 uur. Ben je er niet dan wordt de
slaapplaats vergeven. Je je houdt aan huisregels (o.a. geen geweld,
geen gebruik van alcohol en harddrugs, geen discriminatie,
roken alleen in de huiskamer).
Hoe lang:
Kosten:

Onbeperkt.
€ 2,80 per nacht of garantstelling (maaltijd € 1,80).

Je kunt zelf telefonisch contact opnemen met NoiZ.
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Sleep Inn

Passantenverblijf

Biedt bad-bed-brood in een zo rustig mogelijke omgeving. Je krijgt
onderdak en ontbijt. Je kunt je er douchen en soep, brood en koffie
kopen in de huiskamer met tv.
Er zijn 55 bedden in slaapzalen voor 4 tot 10 personen. (75 tijdens de
winterregeling) Er is een aparte vrouwenslaapzaal.

Het bieden van een veilige plek om te overnachten. Er zijn 12 bedden in
een ruimte, douche, diner en ontbijt.
Mogelijkheid tot laten wassen van kleding (wekelijks).
Als je hebt gereserveerd moet je je tussen 16:00 uur en 17:00 uur
melden. Om 24:00 uur sluiten de deuren. Om 09:00 uur ’s ochtends
moet je het passantenverblijf verlaten.
Het passantenverblijf is soms een opstap naar de 24-uursvoorziening.

(De Tussenvoorziening)

Waar:

Jansveld 51, 3512 BE Utrecht

Contact:

Telefoon 030 231 53 26. Telefonisch slaapplaats reserveren
dagelijks 10.30 en 11.00 uur. Wanneer je de volgende nacht
terug wilt komen dan kun je dit doorgeven aan de avonddienst. Er bestaat de mogelijkheid om als instantie
de overnachting van een gast te betalen. Je kunt hiervoor
overdag contact opnemen.

Voor wie wel:
Dakloze mannen en vrouwen vanaf 18 jaar.
Voor wie niet:
Als je geschorst bent, ben je niet welkom.
Van jou wordt verwacht:
Je moet je voor 22.00 uur melden. Je houdt je aan de huisregels
(o.a. geen overlast, geen discriminatie, geen gebruik van alcohol en
harddrugs).
Hoe lang:
Kosten:

Dagelijks van 21.00 tot 09.15 uur. Maximaal 19 nachten
per maand voor mannen en 24 nachten per maand voor
vrouwen.
€ 4,- per nacht of garantstelling.

(Centrum Vaartserijn)

Waar:

Vaartserijnstraat 51, 3523 TB Utrecht

Contact:

Telefoon: 030 289 12 04. Telefonisch slaapplaats
reserveren dagelijks tussen 10:00 uur en 12:00 uur.

Voor wie wel:
Mannen vanaf 18 jaar die zich kunnen legitimeren.
Voor wie niet:
Gewelddadig of anderszins extreem gedrag, niet-legaal verblijven in
Nederland.
Van jou wordt verwacht:
Dat je in staat bent je te houden aan de huisregels, zoals geen alcoholen drugsgebruik in het passantenverblijf.
Hoe lang:

Onbeperkt. Verblijf gaat in overleg met de medewerkers.

Kosten:

€ 3,80 per nacht of garantstelling.

Je kunt zelf contact opnemen met Passantenverblijf.

Je kunt je zelf telefonisch melden voor de nacht bij Sleep Inn.
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Colofon

Project 'Weer naar huis... en dan?' is uitgevoerd door en in opdracht
van de Centrale Cliëntenraad van Altrecht.
De projectgroep bestaat uit:

Piet van der Veer en Netty Keijzer

Projectondersteuning: 		
				

Niki Schipper, Schipper HSD
Projectmanagement

Grafische Vormgeving: 		
				

Puck Grafisch Ontwerp
(www.puckpuckpuck.com)

Drukwerk: 			

Bergdrukkerij

Oplage: 				

2000

Alles uit deze uitgave mag gebruikt worden.
Januari 2012
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Dit is een informatiebrochure voor mensen die
na ontslag bij Altrecht naar huis willen, maar
geen huis of woonruimte (meer) hebben.
Adressen en informatie over wonen, wonen &
werken, tijdelijk wonen en slapen. En dat alles in
de regio Utrecht.
Weer naar huis... en dan? is een project van en
uitgevoerd door de Centrale Cliëntenraad van
Altrecht.

