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Voor wie?
De zorg van Het Witte Huis is voor mensen van 18 jaar en ouder die op dat 
moment dakloos zijn. 

Wat biedt Het Witte Huis?

Nachtopvang
Voor bed-bad en broodvoorziening kunt u zich aanmelden van maandag tot 
en met donderdag tot 17.00 uur en vrijdag tot 12.30 uur.. 

Om 17.00 uur is de telling en delen we de eenpersoonskamers in. Er is plaats 
voor maximaal tien personen. Bij de opname vindt er een gesprek plaats 
waarin wij onder andere de regels uitleggen. De kosten voor de nachtopvang 
zijn € 7,50 per nacht. Als u geen inkomen heeft, kijken we samen naar een 
passende oplossing. 

Mogelijke redenen om u niet op te vangen zijn: ernstige agressie, ernstig 
psychotisch gedrag, suïcidaal gedrag en het dusdanig onder invloed zijn van 
alcohol en/of drugs dat veiligheid in het geding is. 

Tijdens periodes van (nacht)vorst volgen we de landelijke regels. 

Begeleiding
U krijgt begeleiding om uw problemen in kaart te brengen en aan te 
pakken. Deze problemen inventariseren en ordenen we, we benoemen de 

problematische aspecten en nemen de daaruit voortvloeiende 
doelen op in een intake/werkplan. U krijgt informatie en advies 
op het gebied van onderdak, woonsituatie, uitkering/inkomen, 
briefadres, schulden, medische zaken, administratieve zaken, 
relaties, arbeid en dagbesteding. 

24-uurs opvang 
Het Witte Huis heeft een 24-uurs opvang. U verblijft dan 
in Het Witte Huis op een eenpersoonskamer. Er is plaats 
voor achttien mensen. De maximale duur van het gehele  
verblijf in de 24-uurs opvang is zes maanden. Gedurende 
het verblijf besteden we aandacht aan het zoeken naar een  
passende vervolgsituatie. Begeleiding vindt plaats op diverse 
leefgebieden, zoals sociale relaties, financiën en psychische 
gezondheid. U betaalt een wettelijke eigen bijdrage. Deze eigen 
bijdrage is inkomensafhankelijk. Bij problematische schulden is 
aanmelding voor bewindvoering verplicht. 

Nazorg
De nazorg start nadat u het begeleidingstraject heeft 
doorlopen en u huisvesting heeft gevonden. Dan is het mogelijk 
om, op afspraak in Het Witte Huis of in de thuissituatie, 
begeleiding te ontvangen. 

Informatie voor verwijzers 
Wij werken met het '8-fasenmodel' en Krachtwerk.

Het Witte Huis biedt opvang en huisvesting aan mensen die 
nergens meer terecht kunnen in de samenleving. Zij krijgen 
begeleiding en ondersteuning om orde op zaken te stellen. Het 
Witte Huis is gevestigd aan de Hendrikstraat, in het centrum van 
Vlissingen en is onderdeel van de sector maatschappelijke zorg, 
opvang en veiligheid.


