
Het kan zijn dat Pieter en zijn begeleider op een
kennismakingsgesprek worden uitgenodigd door
de woningcorporatie. 
 
De woningcorporatie gaat op zoek naar geschikte
woonruimte.

De zorgorganisatie houdt de
uitstroomcoördinator op de hoogte als er iets
verandert aan de uitstroomgereedheid van Pieter
of als Pieter toch zelf een woning vindt. Bij
veranderingen in de situatie van Pieter past de
zorgorganisatie  het perspectiefplan aan. 
 
Als de woningcorporatie woonruimte vindt, geeft
de woningcorporatie dit door aan de
uitstroomcoördinator,  Pieter en zorgorganisatie.

Dan volgt het in orde maken van: de documenten
voor de woningcorporatie, de inschrijving in de
gemeente, het arrangement bij de lokale toegang,
de ondertekening van het huurcontract en de
sleuteloverdracht.

Uitstroomregeling
Bijzondere Doelgroepen

Levert de zorgorganisatie begeleiding aan Pieter,
indien mogelijk en gewenst (dit is vastgelegd in
het perspectiefplan).

Wordt tussentijds het perspectiefplan met de
lokale toegang en Pieter geëvalueerd. De lokale
toegang organiseert dit gesprek.
 
Indien nodig, heeft de zorgorganisatie contact
met de woningcorporatie over de voortgang. 

Als de resultaten uit het perspectiefplan binnen
het jaar zijn behaald, en de begeleiding
stopt, neemt een vast contactpersoon van de
lokale toegang evengoed eenmaal in de drie
maanden contact op met Pieter om te kijken hoe
het gaat. Indien nodig, wordt de
begeleiding direct opgeschaald.

Bij goed huurderschap ontvangt Pieter een
huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Pieter,
de zorgorganisatie, woningcorporatie en lokale
toegang evalueren samen het perspectiefplan op
het onderdeel goed huurderschap.

Meer informatie over de Uitstroomregeling Bijzondere
Doelgroepen? Klik hier

Aan welke criteria moet een cliënt voldoen?
1. Pieter moet in elk geval aan de volgende
criteria voldoen:

Pieter verblijft in een intramurale voorziening
voor Beschermd Wonen (of Maatschappelijke 
Opvang of Jeugdzorg).
 
De zorgorganisatie heeft met Pieter vastgesteld
dat hij kan uitstromen; hij beschikt over de
benodigde woonvaardigheden, zijn schulden
zijn in beeld en hij heeft een schuldhulpregeling.
Daarbij accepteert hij begeleiding indien nodig. 

Pieter kan aantonen dat hij alles heeft geprobeerd
om te voorzien in eigen huisvesting (eigen
netwerk, antikraak etc.).
 
Pieter voldoet aan de criteria van de
woningcorporatie. Zo is hij bijvoorbeeld in staat
om huur en de CAK-bijdrage te betalen, en heeft
hij geen recent verleden met een hennepplantage.

Even voorstellen, dit is Pieter. Pieter is enige tijd geleden in een
voorziening voor Beschermd Wonen terechtgekomen, omdat hij niet
meer zelfstandig kon wonen. Gelukkig gaat het ondertussen een stuk
beter met hem. Pieter is dus uitstroomklaar. Het lukt hem alleen niet
om woonruimte te vinden. Hij kan een beroep doen op de
uitstroomregeling. Aan de uitstroomregeling zijn verschillende
voorwaarden verbonden. Welke zijn dat?

Samen met zijn begeleider vult Pieter het
aanmeldformulier Uitstroom in. Onderdeel van de
aanmelding is het perspectiefplan. 

Deze documenten worden aangeleverd bij de
uitstroomcoördinator.

De uitstroomcoördinator checkt of aan alle
criteria is voldaan. Indien onderdelen niet
(voldoende) zijn ingevuld, wordt de aanmelding
retour gestuurd. 

Als alle documenten in orde zijn, inventariseert de
uitstroomcoördinator samen met de
begeleider de geschikte woongemeente, en meldt
Pieter aan bij een woningcorporatie.
 

2. Pieter voldoet aan de criteria. Hoe
nu verder?

3. Pieter is nu aangemeld bij een
woningcorporatie.

4. Nadat de woningcorporatie
woonruimte heeft gevonden voor Pieter:

https://zorginregiowestfriesland.nl/uitstroomregeling-bijzondere-doelgroepen

