
Huisvesting Plus
Stichting De Instap
nazorg (ex-)gedetineerde burgers

Waar ga jij wonen 
als je vrijkomt?
Huisvesting Plus, is dat iets voor jou?

Dat geeft je een goede basis voor 

een gewoon fi jn leven

Stichting De Instap
nazorg (ex-)gedetineerde burgers

Huisvesting Plus

Telefoon: 06 41 93 34 98

ma t/m do 8.30 – 15.30 uur

Postbus 8090

6710 AB Ede

info@deinstap.org 

www.deinstap.org

Een woning en hulp waar dat 
nodig is, dát is Huisvesting Plus.
Als ex-gedetineerde wil je na je vrijlating 

kunnen gaan werken aan een goed leven

in de samenleving.

De kans dat dat lukt wordt een stuk groter als 

je direct na je vrijlating een paar basisvoor-

zieningen hebt. Zoals een dak boven je hoofd 

en een inkomen. En daarnaast begeleiding van 

professionals en vrijwilligers. Zo heb je meer 

slaagkans in de samenleving.

Stichting De Instap werkt samen met ketenpartners 

van verschillende gemeenten en de Veiligheidshuizen. 

Zij wordt gesubsidieerd door het Ministerie van Justitie 

en door de verschillende gemeenten.
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Heb jij straks een dak boven je 
hoofd als je vrijkomt?
Niet? Misschien is Huisvesting Plus dan iets voor 

jou. Je krijgt een plek om tijdelijk te wonen, en 

geld om te leven. Er is professionele begeleiding 

beschikbaar, naast een team van vrijwilligers. 

Samen helpen zij jou bij het regelen van de 

belangrijkste zaken. Zoals fi nanciën, zorg-

verzekering en dagbesteding.

Want je hebt niet alleen een crimineel verleden. 

Je bent ook een mens, met wensen, mogelijk-

heden en talenten waar jij mee verder kunt. 

En die je kunt inzetten in de samenleving. Zo 

helpen wij je graag je leven (weer) op te bouwen.

Een ex-bewoner van De Instap: 

“ Na negen maanden Huisvesting Plus 
heb ik nu een baan, een huis en een 
vaste relatie!”

Wat is Huisvesting Plus?
Huisvesting Plus is een speciaal programma 

voor ex-gedetineerden die vrijkomen. Stichting 

De Instap organiseert het. 

Direct na je vrijlating
Eerst krijg je een eigen kamer in een gewoon 

huis van De Instap. Vervolgens regel je met hulp 

van De Instap de belangrijkste dingen:

• Je ID

• Je uitkering

• Je zorgverzekering, huisarts, medicijnen

• Schulden

Daarna ga je werk zoeken, of een andere 

dagbesteding. Ook daar helpt De Instap je bij. 

En je gaat relaties herstellen die voor jou 

belangrijk zijn. Bijvoorbeeld met je familie. 

Heb je alles op de rit? 
Dan helpt De Instap je bij de zoektocht naar 

een huis, waar je, ná De Instap, nog lang kunt 

blijven wonen.

Wat verwachten wij van jou? 
•  Je wilt echt graag een gewoon leven opbouwen. 

•  Je volgt het hele programma: wonen, 

begeleiding én dagbesteding.

•  Thuis heb je geen verdovende middelen. 

Ook geen alcohol.

• Je ontvangt thuis geen bezoek.

• Helaas is er geen plaats voor huisdieren.

• Je bent eerlijk over je activiteiten buitenshuis.

•  Je veroorzaakt geen overlast. 

Bijvoorbeeld door dronkenschap. 

• Je doet niets strafbaars.

• Harddrugs zijn overal verboden.

Lijkt het je wel wat?
Vraag je casemanager dan om je aan te melden. 

Of stuur een email naar info@deinstap.org.

Of je toegelaten wordt, hangt af van waarom je 

in de cel bent beland. En bijvoorbeeld van het 

risico dat je weer terugvalt in criminaliteit.

Kosten
Voor Huisvesting Plus betaal je een maandelijkse 

bijdrage. Dat betaal je van je uitkering.
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