Wat verandert er aan
de Nieuwegracht 92?
Het Leger des Heils ontwikkelt in 2018
een nieuwe voorziening voor daklozen,
samen met andere organisaties en in
opdracht van de Gemeente Utrecht.
Het gaat om inloop, maatschappelijk
werk, activering en opvang.
Nieuw beleid
Deze ontwikkeling past in het nieuwe
beleid voor Maatschappelijke Opvang
en Beschermd Wonen. Hierbij werken
maatschappelijke organisaties nauw
samen met de Gemeente Utrecht en
de omliggende gemeenten.

www.legerdesheils.nl/midden-nederland/
inloopvoorziening

Duurzaam herstel
Een belangrijk doel is het realiseren
van duurzame oplossingen. Zodat
herhaalde dakloosheid wordt voorkomen en men weer zelfstandig kan wonen (zo mogelijk met ondersteuning)
in wijk of gemeente van herkomst.
Veilige omgeving
De voorziening komt aan de Nieuwegracht 92, een locatie die al bijna
20 jaar door het Leger des Heils wordt
gebruikt voor opvang, verpleging en
beschermd wonen. Ervaren medewerkers en vrijwilligers zorgen voor een
goede sfeer en een veilige omgeving.

Contactpersoon
Ferdinand van de Velde
T: 030 274 9121
E: f.van.de.velde@legerdesheils.nl

Personeel
Buurt

Nieuwe situatie
(vanaf december 2018)

Verschil

30 personen verblijven op
de Nieuwegracht. Na een
periode van zes tot negen
maanden verhuizen zij
naar een eigen woonplek.

30 personen verblijven op de
Nieuwegracht. 15 personen
voor kortdurend verblijf en 15
personen voor een periode
van zes tot negen maanden.

Geen grote wijzigen.

Geen inloop.

Inloopfunctie met focus op
werk en activering. Er zijn
buurtgerichte activiteiten
zoals het schoonhouden
van de buurt en het eigen
terrein. De inloop is voor
iedereen. Grensoverschrijdend
gedrag en ernstige
verslavingsproblematiek past
niet binnen de kaders van de
voorziening.

We vinden het ongewenst als
mensen zich buiten het pand
ophouden, daarom is er een
grote ruimte in het pand, zodat
niemand buiten hoeft te blijven.
Een inpandige binnenplaats is de
buitenruimte voor de bezoekers
van de inloop.

7 x 24 uur professionals
aanwezig. Het Leger
des Heils en andere
organisaties (Stadsteam
Herstel). Daarnaast inzet
vrijwilligers en inwonende
studente (vrijwilliger).

Er komen drie teams: opvang,
inloop en Stadsteam Herstel
met een gezamenlijke aanpak.
De huidige situatie breiden we
uit met meer vrijwilligers.

Grotere inzet van vrijwilligers.
U kunt zich bij ons (het Leger des
Heils) melden als u zich in wilt
zetten als vrijwilliger.
vrijwilligers.mn@legerdesheils.nl

Er zijn afspraken met de
buurt en een gezamenlijke
beheergroep met de
A.B.C. straat. Verder zijn er
huisregels in het pand.

Er komt een beheergroep
voor de nieuwe voorziening en
afspraken over leefbaarheid.
Activering krijgt meer nadruk.
Het Leger des Heils is verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van bezoekers.

Er komt een nieuwe
beheergroep. Door activering
helpen gasten en deelnemers
bij schoonhouden buurt en kan
buurt bij ons komen koffiedrinken
en binnenlopen.

Inloop

Verblijf

Huidige situatie

Meer bezoekers.

