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2013
januari 2013

Hassan heeft een
Nederlands paspoort

februari 2013

Hassan wordt op het
vliegtuig naar
Nederland gezet en
landt op Schiphol
Hassan logeert bij een
familie

april 2013

Hassan moet weg bij
de familie waar hij
logeert omdat er niet
genoeg plek voor hem
is

15 mei 2013

Hassan meldt zich bij
Werk en Inkomen van
de stad, afdeling
Noord. Hij krijgt een
tijdelijke uitkering en
een briefadres bij DWI.
Hassan krijgt 3
maanden de tijd om
een woonadres te
vinden
Het lukt Hassan niet
om een vaste
verblijfplaats te vinden
Hassan stopt met het
ophalen van zijn post
bij DWI. Hij voldoet
niet aan de
‘meldingsplicht’ van
DWI

De DWI-consulent kan
Hassan niet traceren
en deelt dat per brief
mee.

Hassans uitkering
wordt stopgezet
september 2013

Hassan gaat
overnachten in een
garagebox van
kennissen

februari 2014

Hassan keert terug
naar Marokko

januari 2015

Hassan keert weer
terug naar Nederland

19 februari 2015

Hassan geeft drie
tijdelijke verblijfplaatsen door aan
DWI: een garagebox,
een park en de gang
van een studentenhuis

Hassan meldt zich
weer bij de DWI, bij
een andere locatie. Hij
krijgt weer een tijdelijk
briefadres en wordt
verzocht een vaste
verblijfplaats door te
geven.
Hassan overnacht op
verschillende plekken,
o.a. een garagebox,
een park en op de
gang van een
studentenhuis

Hassan overnacht af
en toe in de
nachtopvang van de
gemeente

maart 2015

Hassan wordt
opgepakt omdat hij
betrokken is bij een
winkeldiefstal
Hassan brengt 6
nachten door in
detentie, op twee
politiebureaus
De agenten waarmee
Hassan contact heeft,
nemen contact op met
hulporganisatie I
Hassan wordt
aangemeld bij
hulporganisatie I
afdeling Centrum

29 april 2015

Medewerkers van DWI
treffen Hassan niet in
zijn garagebox

30 april

Hassans aanvraag
voor een
(zwerf)uitkering wordt
afgewezen

mei 2015

Medewerkers van DWI
treffen Hassan aan in
zijn garagebox

Hassan wordt
vrijgelaten met een
dagvaarding

Hassans aanvraag
voor een uitkering
wordt alsnog
goedgekeurd omdat
zijn ‘verblijfstatus is
bevestigd’

4 juni 2015

Hassan krijgt een
advocaat toegewezen

Een andere afdeling
neemt het dossier van
Hassan over

Bij een screening/IQtest blijkt Hassan een
IQ van 63 te hebben

juli 2015

Hassan krijgt een
zorgverzekering (120
euro per maand)

18 juli

Hassan wordt 21 jaar

juli

Hassan veroorzaakt bij
de ingang van DWI
een opstootje: zijn
uitkering valt die
maand lager uit dan
verwacht en Hassan
begrijpt niet waarom

augustus 2015

Hassan krijgt vanwege
agressief gedrag een
pandverbod bij DWI
van een half jaar

Hassans uitkering
wordt verhoogd omdat
hij 21 is geworden

augustus

Hassan overnacht een
paar dagen bij het
Leger des Heils

3 augustus

Hassan wordt door
hulporganisatie I
aangemeld bij
hulporganisatie II

6 augustus

Hassan verhuist naar
een andere kamer,
vanwege
woordenwisselingen
met zijn kamergenoten
De begeleiding van
Hassan vindt dat hij
‘shopgedrag’ vertoont
in hulpverlening,
omdat hij ook al hulp
krijgt bij
hulporganisatie I

10 september
2015

Hassan krijgt van
hulporganisatie II het
advies om zich aan te
melden bij MEE

16 september

Het mobiele team van
hulporganisatie II
meldt Hassan aan bij
MEE omdat ze
vermoeden dat hij
laagbegaafd is

17 september

Hassans verblijf wordt
verlengd tot 29
september, omdat zijn
nieuwe MEEbegeleider op vakantie
is

30 september

Hassan praat met
hulporganisatie II en
MEE: er worden
afspraken gemaakt
over bewindvoering
Hassan gaat 2-3 keer
per week langs bij zijn
MEE-begeleider om
o.a. samen zijn post
door te nemen

8 oktober 2015
16 oktober

Hassans MEEbegeleider vraagt
zorgtoeslag aan

Hassan heeft een
afspraak met DWI
Hassan krijgt ruzie met
een andere cliënt in de
eetzaal bij
hulporganisatie II. Er
ontstaat buiten een
vechtpartij

Vanwege het opstootje
belt de begeleiding bij
hulporganisatie II de
politie, die langskomt
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Hulporganisatie II

Hassan krijgt ruzie met
een andere cliënt in de
eetzaal bij
hulporganisatie II. Er
ontstaat buiten een
vechtpartij
Hassan krijgt vanwege
agressief gedrag een
pandverbod bij
hulporganisatie II voor
3 maanden

20 oktober

Hulporganisatie II
meldt Hassan aan
voor een plek bij de
hulporganisatie III

OM/advocaat

Belastingdienst

Hulporganisatie II
hoort dat er een bed
vrij is bij organisatie III.
Het mobiele team gaat
op zoek naar Hassan

28 oktober

Het team kan Hassan
niet vinden. Het bed bij
organisatie III wordt
aan iemand anders
gegeven

29 oktober

Hassans MEEbegeleider informeert
of Hassan alweer
terecht kan bij
hulporganisatie II
Hassan is erg
ongelukkig, omdat hij
zich al 12 dagen niet
heeft kunnen wassen

Hassan meldt zich bij
hulporganisatie II,
maar wordt niet
binnengelaten
vanwege zijn
schorsing

10 november

Hulporganisatie II
hoort dat er weer een
plek vrij is bij
organisatie III

10 november

10 november

Het mobiel team van
hulporganisatie II
brengt Hassan naar
hulporganisatie III. Als
hij daar is, wordt zijn
geboortedatum
gecheckt en blijkt hij te
jong. Organisatie III
informeert
hulporganisatie II
Hassan vertrekt op
eigen initiatief bij
hulporganisatie III

november

Hassans MEEbegeleider vraagt
taalondersteuning aan
bij DWI

De DWI-consulent
waarschuwt MEE dat
zijn uitkering moet
worden overgezet
naar de nieuwe
gemeente
24 november

Hassan wordt door
MEE aangemeld bij
een woonvoorziening,
voor een woontraject
in een andere stad

Hassan MEEbegeleider informeert
hoe het zit met de
zorgtoeslag. De
aanvraag blijkt via
DigiD te moeten

Hassans begeleider
vraagt een DigiD aan

Hassans MEEbegeleider vraagt bij
het CIZ een TUZindicatie (tijdelijke
urgente zorg) aan voor
begeleid wonen

De MEE-begeleider
informeert
hulporganisatie II over
de aanmelding bij de
woonvoorziening

december 2015

Er is een rechtszaak in
verband met Hassans
winkeldiefstal

2 december

Hassans uitkering in
zijn oude woonplaats
wordt stopgezet,
omdat hij verhuist

2 december

Er breekt brand uit in
de locatie waar
Hassan naartoe zou
verhuizen

3 december

Hassan verhuist - in
eerste instantie tijdelijk
- naar een andere
locatie van de
woonvoorziening, in
een andere stad
MEE vraagt een
nieuwe uitkering aan
voor Hassan in de
gemeente waar hij nu
woont

18 januari 2016

januari 2016
1 februari 2016

Andere organisaties

Hassan mag toch
langskomen bij
hulporganisatie II voor
schone sokken

27 oktober

1 november 2015

Politie/detentie
Vanwege het opstootje
belt de begeleiding bij
hulporganisatie II de
politie, die langskomt

16 oktober

21 oktober

Woonvoorziening

Hassan ontvangt voor
het eerst zorgtoeslag
Hassan laat zijn
begeleider bij
Woonvoorziening
weten dat hij graag in
Amstelveen wil blijven

Hassan krijgt een
vaste plek bij de
locatie van de
woonvoorziening

