Inschrijfformulier voor
servicewoningen en serviceappartementen

Servicewoningen en -appartementen zijn geschikt voor bewoning tot op hoge leeftijd en voor
chronisch zieken of minder valide personen. De woning of het appartement is zo ingericht dat er
geen bouwkundige belemmeringen zijn om zorg in de woning te ontvangen. Ze zijn bijvoorbeeld
goed bereikbaar en gelijkvloers.
Nadrukkelijk merken wij op dat iemand die in een servicewoning of -appartement gaat wonen zelf
eventuele zorg, hulp bij het huishouden en/of begeleiding dient te regelen. Dat is niet bij de huurprijs
inbegrepen. Wij wensen te benadrukken dat het bij servicewoningen en -appartementen om vormen
van zelfstandig wonen gaat.

1. Algemene gegevens
1.1

Gegevens aanvrager

Inschrijfnummer WSZ 			
_________________________________________________
(als u nog niet ingeschreven staat hoeft u hierboven niets in te vullen)
Voorletters en achternaam			

_________________________________________________

Straat en huisnummer			

_________________________________________________

Postcode en woonplaats			

_________________________________________________

Land
Geboortedatum				

__________________ Geboorteplaats_________________

Geslacht					

□

Nationaliteit					

_________________________________________________

Telefoonnummer privé			

_________________________________________________

Telefoonnummer mobiel			

_________________________________________________

E-mailadres 					

_________________________________________________

Bruto jaarinkomen

€________________________________________________

			

man 		

□

vrouw

						
1.2
Gegevens medeaanvrager (die meeverhuist)
Voorletters en achternaam			

_________________________________________________

Geboortedatum				

__________________ Geboorteplaats_________________

Geslacht					

□

Telefoonnummer privé			

_________________________________________________

Telefoonnummer mobiel			

_________________________________________________

E-mailadres 					

_________________________________________________

Bruto jaarinkomen

€________________________________________________

			

man 		

□

vrouw
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1.3
Huishoudgrootte
Aantal volwassenen				

_________________________________________________

Aantal kinderen				

_________________________________________________

1.4

Wat is de reden om u in te schrijven voor een servicewoning of -appartement?

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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2.

Indicatie Wet langdurige zorg (Wlz), wijkverpleging, begeleiding en/of
hulp bij het huishouden

Ik verleen hierbij wel/geen* toestemming voor het inwinnen van noodzakelijke informatie met
betrekking tot mijn persoonlijke gegevens door Woningstichting de Zaligheden bij andere personen
of instanties.
*Doorhalen wat niet van toepassing is

2.1
Kunt u, mits van toepassing, hieronder een beschrijving geven van uw (functie)stoornis,
ziekte, beperking of gebrek?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Professionele zorg
Onder professionele zorg wordt verstaan: de zorg die verleend wordt door personen voor wie dit een
vorm van betaalde arbeid (een beroep) is.
Mantelzorg
Een mantelzorger is iemand die langdurig en onbetaald zorgt voor een chronisch zieke,
gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. De
mantelzorger is geen beroepsmatige zorgverlener, maar geeft de zorg omdat hij een persoonlijke
band heeft met de zorgvrager.
2.2

Heeft u een CIZ-indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz)?



Nee (ga naar vraag 2.3)



Ja, graag kopie van CIZ-indicatie toevoegen bij inschrijfformulier (ga naar vraag 2.4)

2.3

Ontvangt u professionele zorg en/of mantelzorg?



Nee



Ja, graag aangeven welke zorg u ontvangt

Soort hulp/zorg

Aantal uren per week

Langdurig/kortdurend

Wijkverpleging*

... uur/uren per week

Langdurig/kortdurend**

Naam zorgaanbieder/
mantelzorger

* Persoonlijke verzorging en verpleging is overgegaan van de AWBZ naar de zorgverzekering. Deze zorg heet vanaf
1 januari 2015 wijkverpleging.
** Doorhalen wat niet van toepassing is.
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Soort hulp/zorg

Aantal uren/
dagdelen per week

Langdurig/kortdurend

Begeleiding
individueel

... uur/uren per week

Langdurig/kortdurend**

Begeleiding
groepsverband

... dagdeel/dagdelen

Langdurig/kortdurend**

Hulp bij
huishouden

... uur/uren per week

Naam zorgaanbieder/
mantelzorger

per week

Langdurig/kortdurend**

** Doorhalen wat niet van toepassing is.

2.4
Maakt u gebruik van personen alarmering?
Onder personen alarmering wordt verstaan: een alarmeringssysteem dat mensen in staat stelt zo
snel mogelijk hulp in te roepen in noodsituaties. Bijvoorbeeld door middel van een halszender.


Nee



Ja, geef aan door wie deze alarmering wordt opgevolgd


Mantelzorger(s)



Professionele organisatie



Beiden
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3.

Wonen

3.1

In wat voor woning woont u?



Gezinswoning



Appartement in een gebouw zonder lift, ___ verdieping



Appartement in een gebouw met lift



Seniorenwoning



Servicewoning



Anders, nl. ______________________________________________________________________

						
Wie is de eigenaar?


Aanvrager



Woningstichting de Zaligheden



Anders, nl.______________________________________________________________________

									
Wat is de ligging van de woning?


In het centrum, dichtbij voorzieningen (bijvoorbeeld winkels, welzijnsvoorzieningen)



Binnen de bebouwde kom, maar buiten het centrum, niet in de buurt van voorzieningen



Buiten de bebouwde kom

3.2
Liggen woonkamer, keuken, badkamer, toilet en tenminste één slaapkamer op dezelfde
verdieping?


Ja



Nee

3.3
Zijn er in uw huidige woning door u zelf of in het kader van de voormalige WVG (Wet
Voorzieningen Gehandicapten) of Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) voorzieningen
aangebracht?


Nee



Weet ik niet



Ja (aankruisen welke voorzieningen)


(Extra) beugels in badkamer en/of toilet



Douchestoel



Anti-slipvloer



Verhoogd toilet



Traplift



Aanbouw, bijvoorbeeld slaapkamer



Andere voorzieningen, namelijk ______________________________________________
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3.4
Ondervindt u belemmeringen als u in uw huidige woning naar binnen wilt gaan?
Bijvoorbeeld een trap, hoge drempel, helling.


Nee



Ja (graag nader toelichten)

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
														
3.5
Ondervindt u belemmeringen in het gebruik van uw huidige woning?
Bijvoorbeeld belemmeringen bij het gebruik van toilet, trap, douche/bad, berging, etc.


Nee



Ja (graag nader toelichten)

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
														
3.6
Is de huidige woning geschikt om in te blijven wonen in het geval uw gezondheid achteruit gaat?


Ja (ga verder met vraag 4)



Nee (ga verder met vraag 3.7)

3.7
Welke aanpassingen zijn er in uw huidige woning nodig om er te kunnen blijven wonen
wanneer uw gezondheid achteruit gaat?


(Extra) beugels in badkamer en/of toilet



Douchestoel



Anti-slipvloer



Verhoogd toilet



Traplift



Aanbouw, bijvoorbeeld slaapkamer



Andere voorzieningen, namelijk ____________________________________________________

3.8

Heeft u inmiddels een aanvraag voor woningaanpassingen ingediend bij de gemeente?



Nee



Ja, graag nader toelichten welke aanpassingen zijn aangevraagd

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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4.

Welzijn

Niet alleen de onderwerpen Zorg/begeleiding/hulp bij het huishouden en Wonen zijn van belang om
in aanmerking te komen voor een servicewoning. Ook het onderwerp Welzijn is van belang. Door
onderstaande stellingen proberen we een zo duidelijk mogelijk beeld van uw situatie te krijgen.
Ik ben alleenstaand


Ja



Nee

De volgende stelling is alleen van toepassing als u ‘nee’ hebt geantwoord.
Mijn partner en ik wonen samen


Ja



Nee (graag de reden aangeven waarom u niet samenwoont)				

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Ik heb kinderen


Ja


Nee
De volgende twee stellingen zijn alleen van toepassing als u ‘ja’ hebt geantwoord.
Aantal kinderen									
Hoeveel kinderen wonen er op minder dan een half uur reisafstand		

_________________
_________________

Ik maak gebruik van personen alarmering/sociale alarmering


Ja



Nee

Ik ben lid van een vereniging of organisatie (bijvoorbeeld KBO/vrouwenorganisatie, kaart– of
biljartclub)


Ja



Nee

Ik neem deel aan georganiseerde activiteiten


Ja



Nee
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Ik heb contact met buurtgenoten


Ja



Nee

							
Ik heb contact met familieleden, vrienden, kennissen


Ja



Nee			

Er zijn genoeg mensen op wie ik in geval van problemen kan terugvallen


Ja



Nee

Wanneer ik daar behoefte aan heb, kan ik altijd bij iemand terecht


Ja



Nee

		
Ik voel me veilig in mijn woning


Ja



Nee

Ik voel me veilig in mijn woonomgeving


Ja



Nee

Ik heb vervoersproblemen (bijvoorbeeld bij het doen van boodschappen of het meedoen aan
georganiseerde activiteiten)		


Ja



Nee

Ik maak gebruik van een vervoersvoorziening/(deel)taxi


Ja



Nee

Ik gebruik minimaal drie keer per week een warme maaltijd


Ja



Nee

Ik ga wel eens naar een gezamenlijk eetpunt


Ja



Nee
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Ik maak gebruik van een tuinonderhoudsdienst


Ja



Nee					

Ik maak gebruik van een klussendienst


Ja



Nee

							
Ik maak gebruik van particuliere schoonmaakhulp


Ja



Nee

4.2

Heeft u zelf nog aanvullende redenen om voor een servicewoning in aanmerking te komen?

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Datum:					
_________________________________________________
							
Plaats:						
			
			

_________________________________________________

Handtekening aanvrager:			

_________________________________________________

Handtekening medeaanvrager:		
				

_________________________________________________
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