
  
 

 
AANMELDINGSFORMULIER  HOUSING  FIRST  

 
HOE AANMELDEN? 

- Als verwijzer informeert u de hulpvrager over het aanbod ‘Housing First’ en bekijkt u 
samen of deze ondersteuning een passend aanbod is: 

o Meer info vindt u op de site: https://www.caw.be/voor-
professionals/downloads/downloads/aanmeldingsformulier-housing-first/  

o U kan ook telefonisch contact opnemen voor consult bij het invullen van het 
formulier met Lies Vandenbussche via volgend gsmnummer: 0490/ 585789  

o Op vraag, kan een wooncoach contact opnemen om samen met u als 
verwijzer en de persoon in gesprek te gaan over het mogelijke traject.  
 

- U vult samen met de hulpvrager onderstaand aanmeldingsformulier in. De 
hulpvrager tekent het formulier voor akkoord. U mailt het aanmeldingsformulier naar 
lies.vandenbussche@cawcentraalwestvlaanderen.be 

 
VERDERE WERKWIJZE:  

- U krijgt asap een bevestiging van goede ontvangt van het aanmeldingsformulier en 
wordt geïnformeerd wanneer een aanmelding besproken wordt. 

- Kort daarna wordt u gecontacteerd over de beslissing over het al dan niet opstarten 
van een traject ‘Housing first’:  
 

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 via een driehoeks-
overleg ter afstemming.  
 

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. 
 

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. 
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SAMENWERKINGEN 
- In regio Midden West-Vlaanderen: 

o Gezamenlijke coördinatie met Welzijnshuis Roeselare. 

o Samenwerking in kader van dedicated team: Welzijnshuis Roeselare, Sint-
Idesbald, Kompas vzw, PZT RIT. 

o Samenwerking in kader van huisvesting:  SHM De Mandel 

o Gemeenten: Roeselare, Izegem, Ingelmunster, Lendelede, Tielt, Meulebeke, 
Pittem, Wingene, Ruiselede, Oostrozebeke, Ardooie, Ledegem, Moorslede, 
Lichtervelde, Hooglede, Staden, Kortemark 

 

- In regio Westhoek:  

o Samenwerking in kader van dedicated team: Dienst Welzijn Poperinge (nog in 
opstart)  

o Samenwerking in kader van huisvesting: Dienst Welzijn Ieper, Sociale dienst 
Veurne, SHM Ons onderdak, SHM Ijzer en zee. (nog in opstart) 

o Gemeenten regio Westhoek : Ieper, Langmark-Poelkapelle, Zonnebeke, 
Houthulst, Lo-Reninge, Poperinge, Vleteren, Heuvelland, Mesen, Alveringem, 
Veurne, Diksmuide, De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Poperinge, Vleteren 

  



  
 

• Contactgegevens verwijzer:  

Naam  
 
 

Functie  
 
 

E-mail   
 
 

Telefoonnummer  
 
 

 

• Persoonsgegevens 

Naam en Voornaam  

 

Rijksregisternummer (indien voor 
handen) 

 

 

Geboortedatum  

 

Verblijfplaats (specifieer ook in welke 

gemeente betrokkene verblijft)  

 

 

Domicilie-adres   

 

Ambtshalve geschrapt ? ja/nee  

 

Gsmnummer/telefoon  

 



  
 

 

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

deze heeft hiervoor toestemming gegeven.   Ja / Nee 

 

• De hulpvrager staat open voor een ondersteuningstraject met een wooncoach 

Ja / Nee 

 

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

wooncoaching op het Dedicated Team  

Ja / Nee 

 

• Voldoet aan de criteria 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 geestelijke gezondheid en/of 

verslavingen of/en fysieke gezondheid.  

 

 

 

 

 



  
 

• Korte situatieschets – motivatie voor de opstart Housing first-traject? 

 

 

 

 

 

 

• Verwachtingen van de hulpvrager naar housing first? 

Binnen Housing First streven we naar een duurzame huisvesting op korte termijn. 

Soms is een voortraject nodig, waarbij de wooncoach, de hulpvrager ondersteunt bij 

de zoektocht naar huisvesting. 

 

 

 

 

 

• Is er reeds hulpverlening betrokken in het verleden en/of  heden? Zoja, welke dienst? 

 

 

 

 

 

 

 

• Wat kan u als aanmeldende dienst nog opnemen in een verder traject ?  

 

 

 

 

 

 

 



  
 

• In welke regio wil hulpvrager wonen? Is er een voorkeur van gemeente? 

o Regio Midden-West-Vlaanderen: Roeselare, Izegem, Ingelmunster, Lendelede, 

Tielt, Meulebeke, Pittem, Wingene, Ruiselede, Oostrozebeke, Ardooie, 

Ledegem, Moorslede, Lichtervelde, Hooglede, Staden, Kortemark 

o Regio Westhoek: Ieper, Langmark-Poelkapelle, Zonnebeke, Houthulst, Lo-

Reninge, Poperinge, Vleteren, Heuvelland, Mesen, Alveringem, Veurne, 

Diksmuide, De Panne, Koksijde, Nieuwpoort. 

 

 

 

• Wat is de gezinssituatie van de hulpvrager? (alleenstaand/samenwonend/kinderen) 

 

 

 

 

 

Datum aanmelding: 

 

• HANDTEKENING  CLIËNT:    HANDTEKENING  AANMELDER: 


