
NIEUWE TOEGANG TOT VOORZIENINGEN 
VAN NEOS PER 1 JANUARI 2019 

OVERZICHT VANAF 1 JANUARI 2019

Vragen over de gewijzigde toegang bij Neos per 1-1-2019? 
Bel of mail even naar 040 - 295 04 56 of toegang@neos.nl 

 WAT VERANDERT PER 1 JANUARI 2019?

 WAT BLIJFT ONVERANDERD?

Met ingang van 1 januari 2019 verandert de toegang tot de voorzieningen van Neos voor inwoners van 
Eindhoven en de regiogemeenten die (dreigend) dak- of thuisloos zijn.

•  De Centrale Aanmelding van Neos komt te vervallen.
•  De inloopfunctie van de Centrale Aanmelding aan de Hoogstraat komt te vervallen.
•  Het Regieteam+ van de gemeente Eindhoven bepaalt de toegang tot zorg voor  

inwoners met complexe hulp- en zorgvragen, onder wie (dreigend) dak- en thuislozen.
•  Aanmeldingen voor de Nachtopvang aan de Mathildelaan verlopen via het Dienstencentrum  

van het Leger des Heils en het Regieteam+. 

Toelichting: inwoners van Eindhoven en de regiogemeenten die opvang en begeleiding nodig hebben i.v.m. 
dakloosheid, kunnen zich melden bij het Regieteam+ van de gemeente Eindhoven. Dit is het centrale loket 
waar alle hulpvragen integraal worden beoordeeld. Het Regieteam+ bepaalt samen met de betrokkene welke 
ondersteuning nodig is en verwijst naar een zorgaanbieder met een passend aanbod, zoals bijvoorbeeld een 
opvangvoorziening van Neos.

Met ingang van 1 januari 2019 kan Neos direct en rechtstreeks benaderd worden voor:
• Aanmelding voor inwoners met een indicatie Forensische Zorg (IFZO).
• Aanmelding voor inwoners met een indicatie Langdurige Zorg (WLZ).
• Aanmelding voor ambulante begeleiding en beschermd wonen vanuit de regiogemeenten.
• Aanmelding voor risicoscreening en crisisopvang voor slachtoffers van huiselijk geweld.
• Aanmelding voor een noodbed, een crisisbed en toegang tot het Passantenverblijf.
• Advies en informatie. 

Aanmelding Regieteam+ Gemeente Eindhoven:
Telefoon: 040 - 238 26 00, bereikbaar op werkdagen van 08.30 - 17.00 uur
Email: regieteam@eindhoven.nl
Inloop: dinsdag en donderdag van 08.30 tot 09.30 uur, Smalle Haven 109 (Mercado)

Aanmelding en advies Neos:
Telefoon: maandag t/m vrijdag bereikbaar op 040 - 295 04 56 of 0800 - 0117
Email: toegang@neos.nl

Aanmelding Huiselijk Geweld:
Telefoon: 24/7 bereikbaar op 040 - 295 04 56 of 0800 - 0117

Aanmelding Noodbedden, Crisisbedden en Passantenverblijf:
Telefoon: 24/7 bereikbaar op 040 - 295 04 56 of 0800 - 0117

Aanmelding Nachtopvang Mathildelaan 2A:
Werkdagen 09.30 - 13.00 uur: Dienstencentrum Leger des Heils, Visserstraat 11, telefoon 040 - 246 68 11
Werkdagen 13.00 - 15.30 uur telefonisch via het Regieteam+, telefoon: 040 - 238 26 00
Aanmelding buiten genoemde tijden en in de weekenden bij Locatie Nachtopvang Mathildelaan 2A.


