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     Voorkomen van 
dakloosheid

     Doorstromen naar 
een passende 
woonplek

I n Drechtsteden, Gorinchem en  Molenlanden werken
GGD ZHZ, de  Sociale Dienst Drechtsteden, Avres,  
Sociale (Wijk)Teams en het Leger des Heils samen  
in  ‘Toegangspoort Nieuwe Start’.



Doel van Toegangspoort  
Nieuwe Start 

Samen zorgen partijen er voor dat mensen een traject 
kunnen volgen dat hen helpt bij het opbouwen van een 
vast bestaan. Denk hierbij aan inkomen, zorg en een dak 
boven het hoofd. Met de betrokkene wordt een plan 
opgesteld. Hulpvragers krijgen goed en snel de passende 
ondersteuning. Partijen schakelen waar nodig extra  
expertise in. Zoals begeleiding of behandeling van  
(specialistische) zorg of bemoeizorg.

Aanmelden
De hulpvrager kan bij alle samenwerkende partijen 
terecht. Tijdens de aanmelding beoordelen we wat de 
hulpvraag is, welke opvang en/of hulp er nodig is. De 
partij die de intake doet, zorgt ervoor dat hulpvrager  
de juiste en passende hulp krijgt, zo nodig met hulp van 
de andere partners in Toegangspoort Nieuwe Start.  
Vervolgens bieden we eerste hulp en eventuele opvang.

Mensen die dak- of thuisloos zijn of dreigen te  
raken krijgen goed en snel de voor hen passende 
ondersteuning. Zo voorkomen we dakloosheid  
of stromen mensen zo snel mogelijk en duurzaam 
door naar een passende woonplek. 

   Toegang tot de opvang bij het Leger des Heils;

   Toegang tot crisisopvang van gezinnen;

    Eventuele alternatieve noodopvang indien de 

opvang niet toereikend is of niet passend;

    Aanwijzen begeleidende instantie als die nog 

niet bekend is. Deze stelt samen met betrokkene 

een plan op;

   Briefadres bij de opvang van het Leger des Heils; 

   Briefadres voor thuislozen;

    Opstart van de aanvraag voor eventuele  

ondersteuning voor dak- en thuislozen  

vanuit de sociale dienst (Participatiewet,  

Schuldhulp verlening, WMO); 

   Tips & advies om dakloosheid te voorkomen.

Hulp bij



Zo werkt het
STAP 2  

 BREDE INTAKE  
EN INTEGRAAL PLAN 
 
Brede intake door partij en partij stelt binnen drie weken  
samen met hulpvrager een integraal plan op. 

    Leger des Heils: voor wie al in de opvang zit;

      Sociaal Wijkteam: voor wie nog geen directe opvang 
nodig is;

      Thuisloze jongeren krijgen ondersteuning van  
de jongerenregisseur bij het Sociaal Wijkteam. 

In deze fase worden:

     De knelpunten op de leefgebieden van de  
zelfredzaamheidsmatrix in beeld gebracht;

     De knelpunten doorgegeven aan de  
Toegangspoort Nieuwe Start;

      Indien nodig: acute ondersteuning, zoals briefadres 
regelen en opstarten aanvraag uitkering.

   Wordt bepaald: 

   Welk traject is er nodig voor een duurzame oplossing; 

    Welke partijen zijn hiervoor nodig (bijv. GGZ of  
verslavingszorg). 

Kernteam
Onder leiding van de GGD werkt een kernteam samen. 
Dit kernteam bestaat uit een aantal professionals   
van: Sociaal Wijkteam Dordrecht; Sociale Dienst 
 Drechtsteden en Leger des Heils. Met andere betrokken 
organisaties wordt zo nodig afgestemd.

STAP 1
 

AANMELDEN 
 
Hulpvrager meldt zich bij Toegangspoort Nieuwe  
Start via een van de betrokken partijen. Deze partij 
meldt hulpvrager aan bij Toegangspoort Nieuwe Start.  

Er zijn drie verschillende groepen:

GROEP A: Niet acuut
Hulpvrager heeft een dak boven zijn hoofd of een 
 slaapplek maar geen vaste woonplek. Partij meldt 
 hulpvrager of gezin aan bij Toegangspoort Nieuwe Start. 
Binnen drie weken stelt begeleider een compleet plan 
op. (zie stap 2).

GROEP B: Acuut –  
gezinnen en jongeren < 27 jaar
GGD regelt dezelfde dag nog opvang.

GROEP C: Acuut –  
alleenstaande volwassenen > 27 jaar
Hulpvrager heeft geen dak boven zijn hoofd en moet 
dringend onderdak hebben. Partij meldt hulpvrager  
bij het Leger des Heils. Het Leger des Heils meldt deze 
persoon aan bij de Toegangspoort Nieuwe Start. 

De GGD toetst het recht op opvang volgens de Wet  

Maatschappelijke Ondersteuning en het Convenant  

landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang.

aanmeldingsroute op de achterkant      

 Toegangspoort Nieuwe Start  
toegangnieuwestart@ggdzhz.nl 

STAP 3

MONITORING
 
Het kernteam volgt elk traject. Minimaal 1x per  
kwartaal bespreken partijen de voortgang. GGD  
kan zo ook ontwikkelingen en trends tijdig signaleren. 
Loopt een traject vast of is versnelling nodig dan kunnen 
partijen de GGD inschakelen voor hulp en advies. 

Nazorg
 Streven is om ieder traject zo kort mogelijk te laten  
duren. De gewenste maximale duur van een traject  
(van aanmelding tot afronding) is 1 jaar. Bij afronding 
van een traject is duidelijk hoe de nazorg is geregeld.  
Zo voorkomen we nieuwe dakloosheid.  
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