
Proces van aanvraag en toekenning briefadres, 
uitkering en hulpverlening dak- en thuislozen

Gehanteerde afkortingen
MO: Maatschappelijke Opvang
BCT: Brede Centrale Toegang
KCC: Klantcontactcentrum

Indien nodig opschalen 
naar veldregisseur OGGZ  

bij GGD

Cliënt vult bij BCT aanvraagformulier briefadres in

BCT stuur het formulier door naar het KCC met 
achtergrondinformatie ter beoordeling van aanvraag

1.  Aanvraag briefadres zonder aanvraag uitkering

Cliënt verblijft in MO Cliënt verblijft niet in MO

Toekenning briefadres

Beoordeling door KCC wel/geen sprake van 
woon adres conform Wet Basisregistratie Personen

Aanvraag volledig Aanvraag onvolledig

C) KCC neemt contact op 
met BCT en/of aanvrager 

voor meer informatie

A) Geen woon adres 
(dakloos)

B) Woonadres  
(bijv. verblijf in netwerk)

Afwijzing aanvraag 
briefadres

Vervolg  A) of B)

TENZIJ ongewenste situatie

Overleg KCC en BCT: 
MAATWERK

SoZa: Sociale Zaken
LO: Levensonderhoud 
OGGZ: Openbare Geestelijke Gezondheidszorg 



Gehanteerde afkortingen
MO: Maatschappelijke Opvang
BCT: Brede Centrale Toegang
KCC: Klantcontactcentrum

SoZa: Sociale Zaken
LO: Levensonderhoud 
OGGZ: Openbare Geestelijke Gezondheidszorg 

Cliënt levert aanvraag LO en briefadres in bij loket SoZa bij de BCT (pilot) resp. KCC

Sociale recherche controleert of cliënt feitelijk in gemeente Haarlem verblijft  
op grond van Participatiewet

Aanvragen LO en briefadres worden gelijktijdig in behandeling genomen door SoZa en  
KCC (zie voor aanvraagproces briefadres vanaf Beoordeling door KCC)

2. Aanvraag uitkering én briefadres

STANDAARD
Positief advies Sociale recherche aan 

SoZa (Cliënt makkelijk vindbaar en  
inwoner van Haarlem)

Cliënt ontvangt briefadres én uitkering en 
wordt begeleid door BCT en klantmanagers 

SoZa bij BCT

NIET-STANDAARD
Sociale recherche neemt standaard  

contact met BCT voor nadere info

Bij negatief advies Sociale recherche 
aan SoZa

SoZa bij BCT maakt integrale afweging 
waarbij informatie van Sociale recherche, 

BCT en andere hulpverleners wordt 
betrokken  MAATWERK

Indien nodig opschalen naar veldregisseur 
OGGZ bij de GGD

Indien cliënt nog géén hulpverlening 
ontvangt

Twee weken monitoren cliënt.  
Cliënt moet 2 weken in de MO verblijven  

om problematiek cliënt in kaart  
te brengen

DAG 15: overdracht cliënt  
naar HVO voor trajectbegeleiding

3. Hulpverlening


