Aanmeldingsprocedure WoonCadans
1. Informatie
WoonCadans informeert belangstellenden via de website, informatiemateriaal, bijeenkomsten, open
dagen, en dergelijke over het aanbod en de diensten van de organisatie.
Het huidige aanbod van de organisatie is ontstaan op basis van de vragen uit het verleden.
WoonCadans is een vraaggerichte organisatie welke goed wil luisteren naar de individuele zorg‐ en
begeleidingsvraag om hierin met een zo optimaal mogelijk antwoord te kunnen komen.
2. Belangstellingsformulier
Wanneer u geïnteresseerd bent in één van de diensten van WoonCadans kunt u dit, bij voorkeur via
het belangstellingsformulier, aangeven.
Hierna wordt een persoonlijke afspraak gemaakt om uw vraag en onze mogelijkheden te bespreken.
3. Persoonlijk gesprek
Om een goed beeld te kunnen vormen van uw zorg‐ en ondersteuningsvraag wordt gevraagd vooraf
aan het gesprek relevantie informatie naar ons te verzenden. Vanzelfsprekend zal hier vertrouwelijk
mee omgegaan worden. In het gesprek kan dan de informatie specifiek op uw vraag afgestemd
worden. Afhankelijk van de situatie kunnen er meerdere gesprekken of aanvullende informatie nodig
zijn om tot een goede afweging te kunnen komen. Ter ondersteuning kan hierbij advies worden
gevraagd aan de aan WoonCadans verbonden orthopedagoog. Ook het bezoeken van één of
meerdere locaties van WoonCadans behoort tot de mogelijkheden.
4. Aanmelding
Op basis van de voorafgaande gesprekken zijn er meerdere mogelijkheden:
a. Op basis van de verstrekte informatie door WoonCadans ziet u af van een aanmelding. Uw
gegevens worden uit ons systeem verwijderd;
b. Op basis van de door u verstrekte informatie kan WoonCadans u geen passende zorg en
ondersteuning bieden. Wij zullen dit toelichten en u eventueel doorverwijzen naar een
andere organisatie. Uw gegevens worden uit ons systeem verwijderd;
c. Het aanbod van WoonCadans past bij uw zorg‐ en ondersteuningsvraag maar er is voor de
gevraagde locatie of voorziening niet het perspectief dat dit binnen 1 jaar mogelijk is. U kunt
als belangstellende geregistreerd blijven staan en WoonCadans zal u informeren wanneer er
perspectief komt op eventuele invulling. Ook kunt u afzien van een vervolg en in dat geval
zullen uw gegevens uit ons systeem verwijderd worden.
d. Het aanbod van WoonCadans past bij uw zorg‐ en ondersteuningsvraag en er kan op de
gevraagde datum dan wel binnen uiterlijk 1 jaar van start gaan. In het laatste geval komt u op
de wachtlijst te staan en WoonCadans informeert u wanneer er zicht is op een definitieve
plaatsing.
NB

Aanvragen voor dagbesteding zijn over het algemeen op korte termijn te beantwoorden.
Voor wonen is er over het algemeen geen perspectief dat dit binnen 1 jaar mogelijk is.

5. Uitvoering dienstverlening
Indien directe plaatsing niet mogelijk is wordt u op de hoogte gehouden van de actuele
plaatsingsmogelijkheden.
Wanneer er geen sprake is van een wachtlijst is kan er op de gevraagde datum van start gegaan
worden.
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Administratieve voorwaarden om over te kunnen gaan tot plaatsing zijn:
 Cliënt is in bezit van een passende indicatie;
 Cliënt heeft de financiering van de gevraagde zorg geregeld;
 Bij een Pgb zijn het budgetplan en de zorgbeschrijving goedgekeurd door het zorgkantoor of
de gemeente;
 De zorg‐ en dienstverleningsovereenkomst is getekend;
 Indien van toepassing is bij zorg inclusief wonen de huurovereenkomst getekend.
Voor aanvang van het wonen of dagbesteding wordt er een voorlopig ondersteuningsplan gemaakt
met daarin opgenomen algemene kennismakingsdoelen en waar mogelijk specifiek op de
ondersteuningsvraag gerichte doelen. Bij een directe plaatsing na aanmelding wordt het
ondersteuningsplan binnen een maand na start dienstverlening geschreven (voor de tussenliggende
periode worden de meest essentiële zaken beschreven ten behoeve van uitvoer dienstverlening).
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Belangstellingsformulier
Betreft:

(aankruisen wat van toepassing is)



wonen en zorg



dagbesteding

Persoonlijke gegevens
Achternaam
Voorna(a)m(en)
Roepnaam
Geboortedatum
Straatnaam en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E‐mailadres

Contactpersoon
Naam en voorletters
Straatnaam en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E‐mailadres
Relatie tot zorgvrager
Datum

WoonCadans

Handtekening
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AGB code 98101164
KvK nr. 51167166

Dit formulier met eventuele bijlagen kunt u terugsturen aan:

WoonCadans
Randweg 116
2951 XT Alblasserdam
of via de e‐mail dinekevdberg@wooncadans.nl

In het belangstellingsformulier geeft u aan geïnteresseerd te zijn in één of meerdere activiteiten van
zorgorganisatie WoonCadans.
Zodra wij het formulier ontvangen hebben maken wij met u een afspraak om in een persoonlijk
gesprek uw vraag en onze mogelijkheden met elkaar te bespreken.
Om een goed beeld te kunnen vormen van uw zorg‐ en ondersteuningsvraag wordt gevraagd vooraf
aan het gesprek relevantie informatie naar ons te verzenden. In het gesprek kan dan de informatie
specifiek op uw vraag afgestemd worden.
Alle informatie zal door ons vertrouwelijk worden behandeld.
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