
 

 
  

AANMELDINGSFORMULIER  HOUSING  FIRST 
 
Via dit formulier kunt u iemand aanmelden voor het hulpaanbod Housing First. 
Dit aanmeldingsformulier mag u sturen naar : 
 
Nathalie Maertens indien de persoon voornamelijk op het grondgebied Roeselare verblijft. 
Nathalie.Maertens@roeselare.be 
Tel.: 051 80 59 64 
 
Lies Vandenbussche indien de persoon voornamelijk op het grondgebied1  Midden West-
Vlaanderen verblijft met uitzondering van Roeselare. 
lies.vandenbussche@cawcentraalwestvlaanderen.be  
Tel.: 0490 58 57 89 
HOE? 

- De externe verwijzer informeert de hulpvrager over Housing First en bekijkt of deze 
begeleiding een passend hulpaanbod is. 
De externe verwijzer kan altijd telefonisch contact opnemen voor consult bij het 
invullen van het formulier. Op vraag kan een wooncoach contact opnemen om 
samen met de aanmelder en de persoon in gesprek te gaan over het mogelijke 
traject.  

- De externe verwijzer vult samen met de hulpvrager onderstaande 
aanmeldingsformulier in.  De hulpvrager tekent het formulier voor akkoord. 

- De externe verwijzer zendt het aanmeldingsformulier bij voorkeur per mail.  
- U krijgt asap een antwoord voor ontvangst en een datum waarop de aanmelding 

behandeld zal worden op het team Housing First.  
Het team van Housing First bestaat uit partners van verschillende welzijnsactoren, 
waaronder CAW Centraal West-Vlaanderen, het Welzijnshuis van Roeselare, MSOC, 
het Kompas en het Mobiel team (Geestelijke gezondheidszorg).  
 

- De externe verwijzer wordt uitgenodigd deel te nemen aan de bespreking om de 
aanmelding verder toe te lichten.  

- Op het einde van de bespreking wordt in consensus een beslissing genomen over het 
al dan niet opstarten van een traject Housing First en wordt de aanmelder hierin 
betrokken.  

o Positieve beslissing: 
Er wordt onmiddellijk een wooncoach toegewezen waar de externe verwijzer 
de cliënt onmiddellijk van op de hoogte kan stellen. Idealiter gebeurt de 
introductie van de wooncoach door de externe verwijzer. 
 

o Negatieve beslissing: 
In team en naar de externe verwijzer wordt duidelijk gecommuniceerd welke 
redenen ten grondslag liggen aan deze beslissing. Een advies wordt 
geformuleerd inzake de volgens het team meest passende piste voor deze 
cliëntsituatie. 

                                                           
1 Izegem, Ingelmunster, Lendelede, Tielt, Meulebeke, Pittem, Wingene, Ruiselede, Oostrozebeke, Ardooie, 
Ledegem, Moorslede, Lichtervelde, Hooglede, Staden, Kortemark 
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o Heraanmelding: 
Zolang de cliënt behoort tot de doelgroep Housing First kan een 
heraanmelding gebeuren, ook wanneer een eerder traject werd beëindigd of 
wanneer er wijzigingen in de situatie van de cliënt zijn ten opzicht van een 
eerdere negatieve beslissing. 

 

• Contactgegevens en bereikbaarheid verwijzende hulpverlener: 

Naam  
Functie  
Contactgegevens  

 

• Persoonsgegevens 

Naam en Voornaam  

Rijksregisternummer (indien voor handen)  

Geboortedatum  

Contactgegevens (plaats, telefoon,… )  

Contactpersonen  

 

• De verwijzing en het delen van persoonsgegevens zijn met de cliënt besproken en deze 

heeft hiervoor toestemming gegeven.   Ja / Nee 

• De cliënt staat open voor een ondersteuningstraject met een wooncoach 

Ja / Nee 

• De cliënt geeft toestemming voor bespreking van zijn situatie gedurende de 

wooncoaching op het Dedicated Team  

Ja / Nee 

  



 

 
  

 

• Korte situatieschets  

  

 

 

• Voldoet aan de criteria voor Housing First :  

 Aan te 

vinken 

Langdurig dakloos : minstens de laatste drie maanden voor de aanvraag van een traject 

Housing First of 12 maanden in totaal tijdens de voorbije jaren. 

 

Nood aan ondersteuning en coaching tijdens huisvesting  

In de mogelijkheid te voldoen aan de huurdersverplichtingen : huur betalen en woning 

onderhouden 

 

Ondervinden problemen inzake fysieke en/of geestelijke gezondheid en/of verslavingen 

(optioneel) 

 

 

• Verwachtingen van aanmelder naar Housing First 

-   

 

• Verwachtingen van cliënt naar Housing First 

-  

 

• Datum aanmelding: 

• HANDTEKENING  CLIËNT:    HANDTEKENING  AANMELDER: 


