
Criteria en procesafspraken plaatsing Anton Pieckhofje  

Doorstroomvoorziening 

Het Anton Pieckhofje is een doorstroomvoorziening in de keten van maatschappelijke opvang voor 

alleenstaande dak- en thuislozen vanaf 23 jaar. De voorziening bestaat uit zes woningen met zes 

kamers rondom een gemeenschappelijke binnentuin. Binnen deze voorziening verblijven dakloze 

cliënten met een hoge mate van zelfstandigheid. Wel is er trajectbegeleiding om cliënten te 

ondersteunen in het toewerken naar een passende uitstroomplek. Doel van deze opvang is het 

voorbereiden op doorstroom naar zelfstandige woonruimte. Er is beperkt begeleiding op de locatie 

aanwezig. Het gebruik van alcohol of drugs is op de locatie niet toegestaan.  

Cliënten kunnen voor een periode van zes maanden in het Anton Pieckhofje verblijven, met 

eventuele verlening van drie maanden. Bij verblijf in het Anton Pieckhofje dient het 

doorstroomperspectief bekend te zijn en is helder welke stappen daartoe gezet dienen te worden.  

De BCT beoordeelt de aanmelding (op advies van de trajecthouder) en geeft de beschikking af. De 

instroom in het Anton Pieckhofje zal vooral afkomstig zijn uit de eerste opvangvoorzieningen. Het is 

echter niet uitgesloten dat cliënten zonder verblijf in de 1e opvang geschikt geacht worden in te 

stromen in het Anton Pieckhofje.  

Het Anton Pieckhofje is geen “automatische tussenstap” in de keten. Het is derhalve niet de 

bedoeling dat elke cliënt bij opname in de maatschappelijke opvang op de wachtlijst voor het Anton 

Pieckhofje wordt gezet. Cliënten krijgen op basis van het advies van de trajecthouder, waaruit blijkt 

dat deze tussenstap bijdraagt aan diens perspectief, een Indicatie voor het Anton Pieckhofje.  

Voorwaarden voor aanmelding 

 De cliënt beschikt over een geldige indicatie voor de maatschappelijke opvang  

 Er is sprake van een eigen inkomen 

 Het verwachtte uitstroomperspectief is zelfstandig wonen. 

 De cliënt kan zelfstandig functioneren binnen een woning met zes andere cliënten, waarin 

sanitair en keuken gedeeld worden met 5 medebewoners.  

 De cliënt kan zelfstandig functioneren in een rustige buurt en in een gemeenschappelijke 

woonruimte waar ook reguliere huurders wonen. 

 Er is geen sprake van zware problematiek, zoals problematische verslaving of ernstige 

psychiatrische problematiek.  

Procesafspraken plaatsing Anton Pieckhofje 

Het trajectplan dient als aanmeldformulier, met daarin kort toegelicht waarom het Anton Pieckhofje 

een passende plek is. 

Bij plaatsing vindt een kennismakingsgesprek plaats met het Leger des Heils over de gang van zaken 

op de locatie en met RIBW-K/AM over de trajectbegeleiding. 

Wanneer cliënten een woning hebben gekregen, moeten zij uiterlijk 2 weken na het verkrijgen van 

de sleutel uitstromen. In uitzonderlijke gevallen kan uitstel van de uitstroomdatum worden 

aangevraagd bij de trajectbegeleiding.  

Wanneer er een verzoek is vanuit het RIBW of de trajecthouder om de volgorde op de wachtlijst aan 

te passen, wordt dit ingebracht in het OO Zorg. 



Eénmaal per half jaar wordt de wachtlijst Anton Piekhofje besproken met het RIBW, HVOQuerido, 

ACT, GGD, BCT, Veldregisseur GGD. 

 


