Dak- of thuisloos en bijstand nodig?
Waar vraagt u bijstand in Amsterdam?
Adres: Bijzondere doelgroepen, Jan van Galenstraat 323 ingang B, 1056 CH Amsterdam.
Hier kunt u ook bij het loket van de GGD maatschappelijke opvang vragen.
Openingstijden: elke ochtend, behalve woensdag van 9.30 – 12.00 uur.
Openbaar vervoer: tram 13 halte Admiraal Helfrichstraat of tram 14 halte Bos en Lommerplein.
Wat neemt u mee?
1 een geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart, geen rijbewijs!),
2 gegevens over uw woon- of leefsituatie en
3 gegevens over uw financiën (bankafschriften van de laatste drie maanden) en eventuele
schulden.
Ad 1. U heeft geen paspoort of identiteitkaart?
Ook zonder identiteitsbewijs moet de sociale dienst met u spreken. Er is een speciale procedure
om mensen zonder geldig legitimatiebewijs te helpen. Wordt u toch niet binnengelaten, neem
dan contact met ons op via c.degroot@diaconie.org of 06 106 33 431. Voor Amsterdammers
met een Stadspas is een identiteitsbewijs gratis.
Ad 2. Uw leefsituatie
U bent dakloos als u buiten slaapt.
U bent thuisloos als u gebruik maakt van de 24-uursopvang voor dak- en thuislozen of als u op
twee of meer adressen verblijft zonder vast patroon. U weet dan niet waar u volgende week
terecht kunt. U moet opgeven waar u de afgelopen nachten hebt geslapen en waar u de
komende nachten gaat slapen. Dit moet u blijven doen. Het is beslist nodig om elke wijziging
door te geven. T 020 2526000. Zie verder bij tips over Handhaving
Ad 3. Financiën
Als u de bankafschriften van de laatste drie maanden nog niet heeft ingeleverd, geeft de
gemeente een hersteltermijn. Let hier goed op, en vraag om verlenging van de hersteltermijn als
u de stukken niet op tijd kunt inleveren. Meer hierover bij tips.

Tips
Ontvangstbewijs
Vraag altijd een duidelijk leesbaar bewijs dat u stukken heeft ingeleverd.
Voorschot
Acht weken na de melding heeft u recht op een voorschot. Als u niets te eten heeft, heeft u
direct recht op een voorschot op grond van de broodnoodregeling. Vraag hierom!
Hersteltermijn.
Een hersteltermijn wil zeggen: u krijgt tot een door de gemeente bepaalde datum (de
hersteltermijn) de tijd om de gevraagde schriftelijk stukken in te leveren. U kunt altijd verlenging
aanvragen als het niet op tijd lukt. Vraag hiervan schriftelijk bewijs. Als u te laat bent, dan wordt
uw uitkeringsaanvraag namelijk niet verder in behandeling genomen. Omdat te voorkomen
heeft u bewijs van de verlengde hersteltermijn nodig.
U logeert bij kennissen
U wordt door een kennis opgevangen, maar u mag zich niet inschrijven. Er zijn uitzonderingen
mogelijk. Meer informatie bij Bureau straatjurist of: belt u met de Regenbooggroep en vraag
naar ‘Onder de pannen’. Telefoon: 020 – 5317600.
Handhaving
In het beleid van WPI staat dat u moet doorgeven waar u de komende nacht slaapt. WPI moet
dit wel mogelijk maken, ook voor de komende nacht of als u onverhoopt eerder ergens
weggaat! Welk nummer kunt u dan bellen? Kunt u een speciaal e-mail adres gebruiken om ook
’s avonds wijzigingen van uw slaapplek door te geven. Bespreek met de ambtenaar van WPI hoe
u onverwachte wijzigingen in uw verblijfplaats kunt doorgeven. Spreek dit af en laat de afspraak
schriftelijk vastleggen. Neem zelf regelmatig (minstens wekelijks) contact op met WPI om te
vertellen waar u verblijft en slaapt.
Geen uitkering?
Het inloopspreekuur van Bureau straatjurist is op woensdag tussen 2 en 4 uur.
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