
 

| CHECKLIST  LEVENSDOMEINEN VOORBEREIDING 

ZELFSTANDIG WONEN 

‘Versnelde toewijzing sociale huurwoning’  

 

 

Thema: inrichting van de woning 

Wie zorgt voor de inrichting van de woning? 

o De cliënt zelfstandig? 

o Samen met steunfiguren uit zijn omgeving? 

o OCMW? 

 

Thema: onderhoud van de woning 

Wie zorgt voor het onderhoud van de woning? 

o De cliënt zelfstandig? 

o Samen met  steunfiguren uit zijn omgeving? 

o Is professionele hulpverlening nodig: poetsdienst? 

 

 Thema: tijdig  betalen van huurgelden 

Beschikt de kandidaat-huurder over voldoende inkomsten om de huurprijs te kunnen  betalen? 

o Krijgt hij /zij de inkomsten waarop hij recht heeft? 

o Indien hij onvoldoende inkomsten heeft:  OCMW aanspreken. 

Wie zorgt voor de betaling van de huur? 

o De cliënt zelfstandig?   

o Een steunfiguur uit zijn omgeving?   

o Is er professionele hulpverlening nodig: OCMW? Bewindvoerder? 

 

 

 

 

 

Versie 091015 



 

Thema: Zelfzorg 

Heeft hij/zij voldoende aandacht voor ADL? 

o Is er toezicht nodig? 

o Is er professionele hulpverlening nodig? 

 

Thema: samenleven met buren 

Hoe leer je sociale contacten leggen en onderhouden? 

Wat zijn de rechten en plichten in het gebouw? 

Wat zijn de afspraken betreffende de gemeenschappelijke delen van het gebouw? 

Afspraken naar afvalbeheer (sorteerregels, afvalophaling aan huis en afvalkalender..) 

 

Thema: wooncultuur 

Met aandacht voor sociale, culturele, economische en religieuze verschillen. 

 

Thema: medicatie 

Wie zorgt voor inspuiting depot-medicatie? 

Klaarzetten van orale medicatie: verdeeldoos nodig? 

Klaarzetten door thuisverpleging? Voorschrift van de arts nodig. 

Toezicht op inname van medicatie nodig? 

Bijzondere afspraken met apotheek? 

Bijzondere afspraken met OCMW of bewindvoerder rond betaling van medicatie? 

 

Thema: dagactivering 

Maakt de cliënt gebruik van het aanbod GGZ in: 

o Geel: Arbeidszorg, Sport en vrije tijd OPZ Geel, Kunsthuis Yellow Art, DAC De Pas, Inloopcentrum 't 

Vooruitzicht. Dient postkuurstatuut te worden aangevraagd? 

o Turnhout: 't Twijgje, Route 11 

Maakt de cliënt gebruik van het lokale aanbod: is er een dienstencentrum, een  ontmoetingscentrum, een Bib, 

een sportaanbod, iets rond dieren, rond kunst en creativiteit, een aanloophuis, een buurtwerking, een 

armoede vereniging, andere? 

 

 



 

Thema: gezondheidstoestand 

Heeft de cliënt gezondheidsproblemen die verder opgevolgd moeten worden? 

Is er verdere professionele ondersteuning nodig bij de behandeling/opvolging? 

o Huisarts? 

o Psychiater? 

o Psycholoog? 

o Thuisverpleegkundige? 

 

Thema: maaltijden 

Kan de cliënt koken? 

Is gezinszorg aangewezen om de maaltijden te bereiden? 

Maaltijden aan huis? 

Sociaal restaurant in de omgeving?   

 

Thema: samenwerking met het netwerk en steunfiguren 

Wie zijn steunfiguren voor de cliënt? 

Zijn de doelstellingen, verwachtingen en concrete afspraken voor alle betrokkenen (cliënt, steunfiguren en 

hulpverleners) duidelijk? 

o Mondelinge communicatie? 

o Ontslagplan naar partners in het netwerk en (huis)arts? 

o Zorgoverleg: in de maand voorafgaand aan de ontslagdatum (bij voorkeur via MDO Psy) 

Crisiskaart / Signaleringsplan? 

 

Thema: mobiliteit 

Fiets? 

Wagen? 

Minder mobielen centrale (MMC)? 

Openbaar vervoer? 

 
 


