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Datum aanmelding   

 

ALGEMENE GEGEVENS 

Naam  

 

BSN  

Geslacht    Man     Vrouw 

Geboortedatum  

(dag-maand-jaar) 

 

 

Waar woont u nu? 

 

 

Adres: 

 

Postcode: 

 

Woonplaats: 

 

Waar ontvangt u uw post?    Hetzelfde adres als vermeld bij woonadres. 

 

  Anders, namelijk:  

Adres: 

 

Postcode: 

 

Woonplaats: 

 

In welke gemeente woonde u 

voordat u in een voorziening 

kwam te wonen (laatste 

woonadres)?  

  Hoorn 

  Medemblik 

  Enkhuizen 

  Koggenland 

  Opmeer 

  Stede Broec 

  Drechterland 

Aanmeldformulier 
Uitstroomregeling Bijzondere Doelgroepen Westfriesland 
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  Anders, namelijk:  

 

Wat is uw emailadres? 

 

 

Wat is uw telefoonnummer? 

 

 

Eventuele bijzonderheden:  

 

HUIDIGE WOONSITUATIE 

In welke voorziening woont u 

nu? 

  Leger des Heils 

  dnoDoen 

  Leviaan 

  Parlan 

  De Steenuil Zorg 

  Esdégé-Reigersdaal 

  Wilgaerden Leekerweide Groep 

  Levazorg 

  Accuraat Begeleid Wonen  

  Stichting Netwerk 

Sinds wanneer woont u hier?  

(dag-maand-jaar) 

 

Woont u alleen?    Ja     Nee 

 

Indien nee, vul onderstaande gegevens in. 

Naam partner: 

Geslacht partner:  

  Man   Vrouw 

Geboortedatum partner: 

 

Kinderen: 

Naam kind 1: 

Geslacht kind 1:   Man   Vrouw 

Geboortedatum kind 1:  
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Naam kind 2: 

Geslacht kind 2:   Man   Vrouw 

Geboortedatum kind 2: 

 

Naam kind 3: 

Geslacht kind 3:   Man   Vrouw 

Geboortedatum kind 3: 

 

Naam kind 4: 

Geslacht kind 4:   Man   Vrouw 

Geboortedatum kind 4: 

 

FINANCIËN  

Heeft u een inkomen?    Ja     Nee 

 

Indien ja, wat voor soort inkomen? 

  Bijstandsuitkering van WerkSaam 

  WW-uitkering  

  Betaald werk (minimaal 16 uur per week) 

  Wajong-uitkering 

  Studiefinanciering (DUO) 

  Anders, namelijk:  

 

Heeft u schulden?  

Indien ja:  

Voeg als bijlage een recent 

schuldenoverzicht of bewijs 

van een schuldenregeling toe. 

  Ja     Nee 

 

Indien ja, vul onderstaande gegevens in. 

Wat is de hoogte van de schuld?  

Vul in: €  

 

Neemt u deel aan een schuldhulpverleningstraject van 

de gemeente?     Ja     Nee 

 

Indien ja, vul onderstaande gegevens in. 

Datum aanvang: 
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Naam: 

 

Contactpersoon: 

 

Telefoonnummer: 

 

Staat u onder bewindvoering, 

curatele en/of is er sprake van 

mentorschap? 

  Ja     Nee 

 

Indien ja, vul onderstaande gegevens in. 

Wat voor soort regeling heeft u? 

 

Datum aanvang: 

 

Naam: 

 

Contactpersoon: 

 

Telefoonnummer: 

 

Is er sprake van 

schuldsanering? 

  Ja     Nee 

 

Indien ja, vul onderstaande gegevens in. 

Datum aanvang schuldsanering: 

 

Naam schuldhulpverlener: 

 

Contactpersoon: 

 

Telefoonnummer: 

 

Is uw woning vroeger 

ontruimd geweest voordat u in 

de voorziening terechtkwam? 

 

  Ja     Nee 

 

Indien ja, vul onderstaande gegevens in. 

Wanneer is de woning ontruimd geweest (maand en 

jaar)? 
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Wat was de reden? 

  Huurschuld 

  Overlast 

  Hennepplantage  

  Anders, namelijk:  

 

Door welke woningbouwcorporatie werd uw woning 

ontruimd? 

  Intermaris 

  Het Grootslag 

  De Woonschakel 

  WelWonen 

  Wooncompagnie 

  Gemeentelijk woningbedrijf Opmeer 

  Gemeentelijk woningbedrijf Koggenland 

  Anders, namelijk: 

 

 

HUISVESTING 

Bent u ingeschreven bij 

Woonmatch West-Friesland? 

  Ja     Nee 

Indien ja, vanaf welke datum bent u ingeschreven?  

(dag-maand-jaar):  

 

Reageert u wekelijks actief op 

het woonaanbod op 

Woonmatch West-Friesland? 

  Ja     Nee 

Geef hier aan wat u zelf heeft 

gedaan om woonruimte te 

vinden? Denk hierbij aan 

kamers, antikraak, particulier 

verhuur, regulier verhuur of 

uw netwerk. 

 

Voeg als bijlage bewijzen toe 

dat u zelf heeft geprobeerd 
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woonruimte te vinden. Denk 

hierbij aan een 

reactieoverzicht of e-mails. 

Wat is het aantal personen dat 

samen woonruimte zoekt? 

Aantal volwassenen: 

  1      2 

 

Aantal kinderen (onder de 18 jaar):  

  0 

  1  

  2  

  3  

  4 

  Meer dan 4, namelijk:  

Bijzonderheden: Heeft u fysieke of lichamelijke beperkingen waar de 

woningcorporatie rekening mee moet houden?: 

  Ja     Nee 

 

Indien ja, vul onderstaande gegevens in. 

Aan welke eisen moet de woning voldoen? 

 

 

 

 

 

Geef hier duidelijk aan waarom u in een bepaalde 

gemeente en/of wijk niet kan wonen: 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 Aanmeldformulier Uitstroomregeling Bijzondere Doelgroepen Westfriesland 7 

Handtekening 

Toelichting:  

Met de ondertekening van dit formulier verklaart u dat u dit formulier naar waarheid heeft 

ingevuld. Tevens geeft u toestemming om de gegevens op dit formulier te delen met de 

Westfriese woningcorporatie en gemeente die voor huisvesting en benodigde ondersteuning 

zullen zorgen. Zonder het verstrekken van deze gegevens is het niet mogelijk u aan te melden 

voor een uitstroomwoning. 

 

Daarnaast verklaart u ervan op de hoogte te zijn dat u verplicht bent om zelf door te blijven 

zoeken naar woonruimte, ook na de acceptatie van uw aanmelding. Eventuele wijzigingen in 

uw persoonlijke situatie bent u verplicht te melden aan de uitstroomcoördinator. 

 

Tot slot, het invullen van dit formulier betekent niet automatisch dat uw aanmelding wordt 

geaccepteerd. Uw aanmelding wordt eerst beoordeeld door de uitstroomcoördinator. Na deze 

beoordeling zal de uitstroomcoördinator aan u en uw begeleider laten weten of u wordt 

toegelaten tot de uitstroomregeling. 

 

Naam kandidaat: 

 

 

 

 

Handtekening:  

Naam begeleider: 

 

Emailadres begeleider: 

 

Telefoonnummer: 

 

Naam voorziening: 

 

 

Handtekening:  
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