
Inschrijfformulier 
Wonen bij de Frankelandgroep

In te vullen door de Frankelandgroep

Ontvangen bij locatie: Frankeland / Jacobs Gasthuis / Harg-Spaland / Vaartland / Schiewaegh

Aanvraag nagekeken door 

Datum ontvangst aanvraag = datum inschrijving 

N.B.: Graag volledig invullen. Onvolledige formulieren kunnen helaas niet in behandeling 
worden genomen. Al uw gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld.

A. PERSOONLIJKE GEGEVENS (* doorhalen wat niet van toepassing is)

Gegevens aanvrager

Naam  voorletters  m/v 

Adres 

Postcode 

Woonplaats 

Telefoon   

Burgerlijke staat ongehuwd / gehuwd / samenwonend / weduwe / weduwnaar 

Geboortedatum   (dd-mm-jjjj)

E-mailadres   

Gegevens partner

Naam  voorletters  m/v 

Burgerlijke staat ongehuwd / gehuwd / samenwonend / weduwe / weduwnaar 

Geboortedatum   (dd-mm-jjjj)

Gegevens contactpersoon (indien anders dan aanvrager)

Naam  voorletters  m/v

Adres 

Postcode  

Woonplaats 

Tel.nr.  

E-mailadres  

Relatie tot aanvrager 



B. INSCHRIJVING

U kunt zich inschrijven voor onderstaande wooncomplexen bij de Frankelandgroep.

Complex Appartementstypen

DrieLanen A/D B C   

Liduinahof n.v.t.

Havenbogen n.v.t.   

Matlinge A B1/B2 B3 C  

Groenzicht AW1 AW1R/AW1L AW2 AW3-verd.2,3 AW3-verd.1

Meerzicht A/A1 B/Bs/B1/

B1s

C D E/E1

De Suite n.v.t.

Heijermansflat A1 A2 B1

Vaartland A B C D E F

Vaartland Residence A B C D 

 

Vult u hieronder in voor welk(e) complex(en) u zich wilt inschrijven. U kunt maximaal drie complexen 
invullen en eventueel het type woning invullen. Voor meer informatie over de typen per wooncomplex 
kunt u contact opnemen met het Centraal Woonpunt Frankelandgroep, t. 010 – 426 49 25. 

1e voorkeur complex: 

 appartementstype    geen voorkeur voor type

2e voorkeur complex: 

 appartementstype    geen voorkeur voor type

3e voorkeur complex: 

 appartementstype    geen voorkeur voor type

C. INKOMENSGEGEVENS

De Frankelandgroep doet bij inschrijving een grove eerste toets of uw inkomen toereikend is om de 
maandelijkse huurlasten van de complexen van uw voorkeur te dragen. Daartoe verzoeken wij u uw 
(gezamenlijk) bruto jaarinkomen op te geven.

(Gezamenlijk) bruto jaarinkomen: € 

In een later stadium kunnen er aanvullende gegevens van u gevraagd worden, zoals een salarisstrook, 
werkgeversverklaring en uitkeringsspecificatie.



D. GEGEVENS M.B.T. WOONOMSTANDIGHEDEN EN EVENTUELE ZORGVRAAG/-BEHOEFTE

1.  Heeft u en/of uw partner een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of van het 
ROGplus voor één of meerdere van onderstaande functies?

 ja, kruis hieronder aan voor welke functie(s)   nee (ga door naar 2) 

aanvrager     partner (indien van toepassing)

 hulp bij het huishouden     hulp bij het huishouden
 persoonlijke verzorging     persoonlijke verzorging
 verpleging      verpleging
 individuele begeleiding     individuele begeleiding
 behandeling      behandeling 
 dagbesteding / dagbehandeling    dagbesteding / dagbehandeling
 intramuraal verblijf      intramuraal verblijf  

 
Sinds wanneer heeft u deze indicatie(s)?  (dd-mm-jjjj) 
Wij vragen u een kopie van uw indicatiebesluit mee te sturen. 

2. Ontvangt u en/of uw partner zorg- en/of dienstverlening? 

 ja (ga door naar 3)       nee (ga door naar 5) 

3.  Welke zorg- en/of dienstverlening ontvangt u en/of uw partner? (alleen aankruisen indien van toepassing)

aanvrager     partner
 hulp bij het huishouden     hulp bij het huishouden
 persoonlijke verzorging      persoonlijke verzorging 
 verpleging       verpleging 
  paramedische zorg       paramedische zorg  
(bv. fysiotherapie, ergotherapie, logopedie)

 maaltijdbezorging / tafeltje dekje    maaltijdbezorging / tafeltje dekje
 begeleiding door zorgcoördinator   begeleiding door zorgcoördinator
 personenalarmering aan huis    personenalarmering aan huis
 deelname activiteiten zorgcentrum   deelname activiteiten zorgcentrum
 visiteclub in het zorgcentrum    visiteclub in het zorgcentrum
 dagbesteding / dagbehandeling    dagbesteding / dagbehandeling  

  
4. Van wie ontvangt u de zorg en/of dienstverlening?

aanvrager     partner 
 Frankeland te Schiedam     Frankeland te Schiedam
 Jacobs Gasthuis te Schiedam    Jacobs Gasthuis te Schiedam
 Harg-Spaland te Schiedam    Harg-Spaland te Schiedam 
 Schiewaegh te Schiedam     Schiewaegh te Schiedam
 Vaartland te Vlaardingen     Vaartland te Vlaardingen 
 Careyn      Careyn 
 particuliere hulp      particuliere hulp
 anders, nl.     anders, nl.  



5.  Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden van zorg- en dienstverlening vanuit de 
Frankelandgroep (o.a. visiteclub, dagbesteding, begeleiding, diverse activiteiten)?

 ja  nee 

6. Maakt u gebruik van hulpmiddelen zoals rolstoel, scootermobiel, rollator, loopstok of anders?

 ja, namelijk 
 nee 
 nee, maar wel gewenst. Namelijk    

7. Woont u momenteel in een huur- of koopwoning?

 huurwoning   koopwoning 

8. Levert uw huidige woning problemen op (zoals trappen, drempels, geen douche)? 

 ja  nee

Zo ja, welke? 

 

9. Heeft u aanpassingen in uw huidige woning? Zo ja, welke?

 ja, namelijk 
 nee 

E. OVERIGE GEGEVENS

Heeft u nog aanvullingen waarvan u denkt dat deze belangrijk zijn ter nadere onderbouwing van uw 
inschrijving (bijv. gezondheidsproblemen, eenzaamheid, behoefte aan begeleiding, etc.)?

 
Ondergetekende bevestigt met de ondertekening van de aanvraag, dat alle gegevens naar waarheid zijn 
ingevuld en heeft geen bezwaar tegen het zonodig opvragen van aanvullende (financiële) gegevens in 
een later stadium.

Datum  Handtekening    Handtekening partner

     

U kunt dit inschrijfformulier inleveren bij de receptie van iedere locatie van de Frankelandgroep: 
Frankeland in Schiedam – Jacobs Gasthuis in Schiedam – Harg-Spaland in Schiedam –  
Schiewaegh in Schiedam – Vaartland in Vlaardingen

Of versturen naar:  
Frankeland, t.a.v. Centraal Woonpunt Frankelandgroep, Postbus 385, 3100 AJ Schiedam


