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AANMELDINGS- EN INTAKEFORMULIER PROEF-WONEN  

 

Proef-Wonen creëert een woonaanbod, waarbij bepaalde personen een prioriteitscode kunnen bekomen 

binnen de sociale huisvesting, op voorwaarde dat ze tot de doelgroep behoren en minstens een jaar door de 

aanmeldende dienst worden begeleid. 

    Gegevens aanmelder (aanmelder = trajectbegeleider):  

Datum Klik hier als u een datum wilt 
invoeren. 

Organisatie – team       

Naam contactpersoon       

Adres       

Telefoonnummer       

Mailadres       
 

DEEL 1 : AANMELDING 

1. Kandidaat = toekomstige referentiehuurder (hoofdhuurder/gezinshoofd) 

Persoonsgegevens: 

Achternaam       Voornaam       

Geboorteplaats       Geboortedatum       

Rijksregisternr.       Nationaliteit       

Invaliditeit?  
VAPH-nr? 

      Burgerlijke staat       

 

Contactgegevens:  

Telefoon / GSM:        E-mail:       

Domicilieadres:       

Verblijfsadres:       

2. Gezinsleden die zullen mee verhuizen 

 Naam Voornaam Verwantschap 
(partner/zoon/dochter) 

Rijksregisternummer 
of geboortedatum 

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         
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3. Checklist objectieve selectiecriteria  

 
1. Inschrijvingsvoorwaarden sociale huisvesting (vink aan indien voldaan) 

☐ Meerderjarig zijn 

☐ Geen eigendom hebben 

☐ Ingeschreven zijn in bevolkingsregister of vreemdelingenregister  

☐ Nederlands spreken of bereidheid daartoe hebben 

☐ Voldoen aan inkomensvoorwaarden 
 

2. Voorwaarden om in aanmerking te komen voor proef-wonen (vink aan indien voldaan) 

☐ Bereidheid begeleiding te aanvaarden in de vorm van een integraal leertraject  

☐ Over een zeker leerpotentieel beschikken  

☐ Over voldoende zelfinzicht beschikken  

☐ Gebrek aan een alternatieve/beter passende woonvorm 

3. Beoogde doelgroep Proef-Wonen 

 
 Mensen die op de woonmarkt willen komen maar onvoldoende woonervaring hebben. Zij 

vinden vaak moeilijk een woning, de stap naar zelfstandig wonen is soms (te) groot...  

 Mensen die reeds zelfstandig wonen, maar problemen ondervinden om op een zelfstandige 

manier te leven en te wonen 

 

4. Inschrijving sociale huisvesting 

Waarvoor wenst de kandidaat in te schrijven?  ☐ Huis  ☐ Appartement  ☐ Studio   

Kan de kandidaat trappen opgaan? ☐ ja  ☐ nee 

Zijn er huisdieren? ☐ nee ☐ ja, welke?       

Keuze Regio Vink aan waar de kandidaat wenst te wonen, en dus voorrang wenst te krijgen. 

Meerdere mogelijkheden zijn mogelijk. 

Regio Roeselare   

Roeselare ☐ De Mandel  ☐ SVK 

Lichtervelde ☐ De Mandel ☐ SVK 

Hooglede ☐ De Mandel ☐ SVK 

Staden ☐ De Mandel ☐ SVK 

Moorslede ☐ De Mandel ☐ SVK 
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Regio Tielt    

Tielt ☐ SHM Helpt Elkander  ☐ Tieltse 
bouwmaatschappij  

☐ SVK regio Tielt  

Meulebeke ☐ SHM de Mandel ☐ SVK regio Tielt  

Wingene ☐ SHM De Mandelbeek ☐ Vivendo ☐ SVK regio Tielt 

Ruiselede ☐ Vivendo ☐ SVK Regio Tielt  

Dentergem ☐ SHM Helpt Elkander ☐ SHM Mijn Huis ☐ SVK regio Tielt 

Pittem ☐ SHM Helpt Elkander ☐ SHM De Mandelbeek ☐ SVK regio Tielt 

 

Regio Izegem    

Izegem ☐ SHM De Mandel ☐ Izegemse 
bouwmaatschappij 

☐ SVK Regio Izegem 

Oostrozebeke ☒ SHM Mijn Huis ☐ SVK Regio Izegem  

Wielsbeke ☐ SHM Helpt Elkander ☐ SHM Mijn Huis ☐ SVK Regio Izegem 

Ledegem ☐ SHM De Mandel ☐ SHM de Mandelbeek ☐ SVK Regio Izegem 

Ingelmunster ☐ SHM de Mandelbeek ☐ SVK Regio Izegem  

 

 Let op:  Als uw cliënt nog niet ingeschreven is voor de SHM/ SVK waarvoor hij/zij 

geïnteresseerd is, maak dit dan zo snel mogelijk in orde, anders is een toewijzing niet mogelijk!  

 

Indien er al een inschrijvingsnummer is voor een SHM/SVK: gelieve deze hier te vermelden:  

      

      

 

 

 

Ter info: bij een toewijzing via het sociaal verhuurkantoor (SVK) komt de cliënt mogelijks in 

aanmerking voor een huursubsidie (zie bijlage) waardoor de huurprijs met 1/3de wordt verlaagd. 

Let op: om in aanmerking te komen voor een huursubsidie dient de kandidaat-huurder ook 

ingeschreven te zijn bij de sociale bouwmaatschappij van de regio waar hij/zij woont. 
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DEEL 2 : INTAKE  

1. Feitelijke situatie - vul dit gedeelte samen in met uw cliënt 
 

1. SOCIALE CONTEXT 
 

Huidige en vroegere gezinssituatie (genogram) 

      

Sociale relaties (relaties buiten het gezin)  

      

Belangrijke gebeurtenissen uit het verleden 

      

Hulpverlenings- en/of gerechtelijke instanties: verleden, heden, vooruitzichten (hoe ervaren?) 

      

2. ADMINISTRATIEF / FINANCIEEL 

Financiële omstandigheden / (vervangings)inkomen(s) / kinderbijslag / (budgetbeheer, CSR, …) 

      

Doet cliënt zelf de financiën?  
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3. DAGINVULLING 
 

Beroepssituatie / dagindeling /sport / vrienden, … 

      

 

4. MEDISCHE INFORMATIE 
 

Fysieke toestand (gezondheid, medicatie, enz.) 

      

Psychische toestand + opvolging door … 

      

 

5. HUIDIGE HUISVESTINGSSITUATIE 

Wat is de huisvestingssituatie op dit moment? 

      

 

2. Bevragen hulpvrager – leg deze vragen voor aan uw cliënt 

Reacties op voorwaarden, criteria m.b.t. de hulpverlening (hoe we vanuit proef-wonen omgaan 
met cliëntinfo, dossier vorming, etc.)  
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Welke eigen mogelijkheden/ uitdagingen zie? Op welke manier wil jij je inzetten om proef-wonen 
te doen slagen? Wat zijn je verwachtingen tov proef-wonen?  

      

Waarom lukte zelfstandig wonen in het verleden niet? Of wat hield je tegen om tot nu niet alleen 
te gaan wonen?  

      

Hoe ben je in het verleden al omgegaan met problemen of moeilijkheden? Wat doe je om ze aan te 
pakken of op te lossen?  

      

 

3. Hulpverlener denkt 

Algemene indruk (gedrag, voorkomen, spreektempo, consistentie in verhaal, …) 

      

Probleemidentificatie (erkende en niet erkende problemen of probleemaspecten) 

      

 

Verschilpunten visie hulpverlener – visie cliënt 
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DEEL 3: LEERTRAJECT  

VOOR WELKE BEGELEIDINGSTERMIJN WORDT ER GEKOZEN? 

 ☐ 1 JAAR ☐ 1,5 JAAR ☐ 2 JAAR 

Dit is het belangrijkste deel van de aanmelding, gezien er later zal geëvolueerd worden op basis 

van deze doelstellingen.  

Duid aan rond welke domeinen er zal gewerkt worden, en vul daaronder de doelstelling in (niet ieder 

domein hoeft aan bod te komen, extra domeinen mogen aangevuld worden). Noteer waar de 

kandidaat-huurder moet/wil staan tegen het einde van de begeleiding . Zorg dat de doelstelling 

specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden is (SMART).  

Geef aan welke organisaties een rol kunnen spelen in het bereiken van dit doel. Neem vooraf contact 

op met deze diensten om na te gaan of ze de begeleiding kunnen opnemen. 

Doelstellingen van de kandidaat-Proef-woner  

(SMART geformuleerd) 
Dienst 

☐ Domein 1: Huishoudelijke vaardigheden 

- De woning wordt goed onderhouden 
-       
-       
-       

       

☐ Domein 2: Administratie en Financiën 

- De huur wordt correct betaald 
-       
-       
-       

      

☐ Domein 3: Fysieke en medische toestand 

-       
-       
-       
-       

      

☐ Domein 4: Sociale relaties/vaardigheden 

- Er wordt geen overlast veroorzaakt 
-       

-       

-       

      

☐ Domein 5: Daginvulling / Werk 

-       
-       
-       
-       
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☐ Domein 6: Psychisch welbevinden 

-       

-       

-       

-       

      

☐ Domein 7:       

-       

-       

-       

-       

      

 

 

Handtekening voor akkoord 

 

Datum: Klik hier als u een datum wilt invoeren. 

Naam + handtekening kandidaat proef-woner   Naam + handtekening trajectbegeleider 
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DEEL 4 : PRIVACY EN AKKOORD 

1. Geheim  

Om jou zo goed mogelijk te kunnen helpen, verzamelen wij informatie over jou. Hierbij geef je ons 
toelating om deze informatie bij te houden. Je mag er zeker van zijn dat we hier voorzichtig mee 
omgaan. Deze informatie over jou kunnen wij niet zomaar aan iedereen geven. Wij moeten ons 
houden aan het beroepsgeheim.  
 
In het project proef-wonen werken mensen samen uit verschillende diensten. Om jou zo goed 
mogelijk te kunnen helpen, zullen zij informatie aan elkaar geven. Dit gebeurt volgens het gedeeld 
beroepsgeheim. Wat betekent dit?  

- We geven elkaar enkel de informatie die nodig is om jou te kunnen helpen.  
- Deze informatie wordt enkele gegeven aan mensen die jou willen helpen in het project 

proef-wonen.  
- Jij weet op voorhand welke informatie zal worden gegeven.  

 

2. Dossier  

De informatie die wij over jou verzamelen, wordt bijgehouden in een dossier. Als je vragen hebt, mag 
je jouw begeleider steeds vragen om het dossier te bekijken. Dit kan binnen de 14 dagen na jouw 
vraag.  

3. Klachten  

Als je niet tevreden bent over iets kan je dit steeds bespreken met je begeleider of de 
projectcoördinator. Je kan ook een klacht indienen. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Deze 
klachten nemen wij zeer ernstig.  
 

4. Akkoord  

Om te kunnen mee doen aan het project proef-wonen moet je akkoord zijn met wat hierboven wordt 
geschreven.  
 
Daarnaast ga je akkoord met de doelstellingen die je samen met je begeleider hebt beschreven in het 
leertraject. Je bent op de hoogte dat het huurcontract zal stoppen als je je niet aan de afspraken 
houdt die werden gemaakt. Je gaat akkoord dat een begeleider samen met jou rond de 
doelstellingen werkt . Je verleent toegang tot je woning aan de begeleider, die regelmatig bij jou 
thuis op bezoek komt.  
 
Je gaat akkoord door hieronder je naam en handtekening te plaatsen.  
 
 
Datum: Klik hier als u een datum wilt invoeren. 

Naam + handtekening kandidaat proef-woner   Naam + handtekening trajectbegeleider 
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DEEL 5: HOE GAAT HET NU VERDER?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZIE OOK HET DOCUMENT ‘BIJLAGEN AANMELDINGSFORMULIER PROEF-WONEN’ 

1.

• De aanmelding wordt voorgelegd aan een vast multidisciplinair team die de situatie 
beoordeelt. De aanmelder kan daarbij zelf de situatie toelichten. Het team geeft advies, en 
beslist of er aan de persoon een prioriteitscode kan worden toegekend.

2.

• Bij groen licht wordt aan de proef-woner een voorrang toegekend, waardoor hij/zij 
aanzienlijk stijgt op de wachtlijst.  Als er iets vrij komt volgens type en gemeente naar 
keuze, wordt de kandidaat zelf op de hoogte gebracht. 

3.
• Toewijzing proef-woning = start van de overeenkomst (= begeleiding volgens het 

leertraject)

4.
• Het traject wordt zesmaandelijks geëvalueerd door het team. Op het einde van het traject 

volgt een eindevaluatie. 


