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1. Zelfstandig wonen Ja Nee Opmerkingen

Is er een begeleidingsplan en zorgovereenkomst?

Is de bewoner klaar voor de volgende stap (zelfstandig 
wonen met ambulante begeleiding) -> op basis van 
bijvoorbeeld uitstroomtafel BW / zelfredzaamheids- 
matrix / afwegingskader Thuis in de Wijk / overige 
meetinstrumenten.  

Zo nee: er wordt niet voldaan aan de 
voorwaarden voor een urgentie.

Heeft de bewoner acceptabel woongedrag of wordt dit zo 
ingeschat? Zowel qua verzorging van de woning als voor 
de omgeving (geen agressie of overlast).

Zo nee: er wordt niet voldaan aan de 
voorwaarden voor een urgentie.

Is de bewoner bereid om ambulante begeleiding te 
ontvangen op basis van de afspraken Thuis in de Wijk?

Als je met urgentie uitstroomt, 
krijg je verplicht ambulante 
begeleiding.*

2. Andere mogelijkheden Ja Nee Opmerkingen

Zijn er andere mogelijkheden om uit of door te stromen: 

• Kan de bewoner binnen zijn netwerk terecht?

• Zou de bewoner op kamers kunnen of gebruik kunnen
maken van studentenhuisvesting?

• Staat de bewoner ingeschreven als woningzoekende bij
WoningNet Almere en heeft de bewoner voldoende
inschrijftijd om zelf een woning te kunnen vinden?

Zo ja: vraag dan geen urgentie aan.

Gemiddelde inschrijfduur voor 
woonruimte in Almere bedraagt: 

Reguliere woning: 11 a 12 jaar 
Seniorenwoning: 5 jaar  
Studentenwoning: 1,5 jaar  
Jongerenwoning: 4 jaar

3. Inschrijving Basisregistratie Personen Ja Nee Opmerkingen

Staat de bewoner ingeschreven op het adres waar hij/zij 
woont of beschikt de bewoner over een briefadres?  

Zo nee: er wordt niet voldaan aan de 
voorwaarden voor een urgentie.

Naam bewoner:

Naam zorginstelling:

Datum:

* Bewoner is op de hoogte van de eigen bijdrage voor de begeleiding.
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4. Binding met Almere  Ja Nee Opmerkingen

4a.  Heeft de bewoner, voorafgaand aan het verblijf in de 
instelling, minimaal 2 uit 3 jaar ingeschreven gestaan 
in Almere?  

Zo nee: er wordt niet voldaan aan de 
voorwaarden voor een urgentie. 

Als er afspraken zijn gemaakt met de 
gemeente, bijvoorbeeld Thuis in de 
Wijk, kijk dan of een van de drie 
situaties bij 4b van toepassing is. 
Iemand kan dan wel in aanmerking 
komen voor urgentie.

4b.  Is er bij de bewoner sprake van een van de volgende 
situaties:

• Een duurzame begeleidingsrelatie in Almere van een 
GGZ-zorgverlener of een zorgverlener op grond van de 
WMO, de Jeugdwet of de WlZ.  

• Een duurzaam sociaal netwerk in Almere met aan-
toonbaar een essentiële gunstige invloed op een 
succesvol traject, terwijl de gemeente van herkomst 
factoren kent die herstel wezenlijk belemmeren, dan 
wel de gemeente van herkomst van de woningzoekende 
niet meer te achterhalen is.   

• Of een gezin met minderjarige kinderen met een 
beschikking maatwerkvoorziening voor maat-
schappelijke opvang indien deze maatwerkvoorziening 
op specifieke aanwijzing van de gemeente Almere voor 
dit gezin is ingezet.  

5. WoningNet  Ja Nee Opmerkingen

Staat de bewoner ingeschreven bij WoningNet Almere?  Zo nee: zorg dat de bewoner 
ingeschreven staat.

Heeft de bewoner het afgelopen jaar een woning via 
WoningNet geweigerd (het niet-reageren op een 
aangeboden woning, wordt ook als weigering gezien).  

Zo ja: kandidaat voldoet mogelijk niet 
aan de voorwaarden.

6. Urgentieverklaring Ja Nee Opmerkingen

Heeft de bewoner de afgelopen 2 jaar eerder een 
urgentieverklaring toegekend gekregen op dezelfde 
grond?

Zo ja: er wordt niet voldaan aan de 
voorwaarden voor urgentie.
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7. Schulden Ja Nee Opmerkingen

Is er sprake van een problematische schuld?  Zo nee, ga door naar 8. Overig.

Heeft de bewoner zijn schulden geregeld en kan hij dit 
aantonen door:

• Bewijs dat er sprake van een wettelijke of natuurlijke 
schuldsanering of  

• Bewijs dat er sprake is van OSS-traject (Ondersteuning 
Schuld Stabilisatie) en bewijs van een 
budgetbeheerrekening of 

• In uitzonderlijke gevallen: een verklaring van de 
bewindvoerder dat het inkomen en de schulden stabiel 
zijn en dat de bewoner op zeer korte termijn (< 1 
maand) aangemeld wordt bij schuldhulpverlening.

Zo nee: er wordt niet voldaan aan de 
voorwaarden voor urgentie.

Is er sprake van een huurschuld en heeft de bewoner 
hiervoor met de oude verhuurder een adequate 
afbetalingsregeling getroffen? 

Zo nee: er wordt niet voldaan aan de 
voorwaarden voor urgentie.

8. Overig  Ja Nee Opmerkingen

Is de bewoner in het verleden uit zijn/haar woning gezet 
wegens overlast of huurschuld?

Zo ja: ga na of het voor de bewoner 
mogelijk is om voor woonruimte in 
aanmerking te komen bij een 
corporatie in de gemeente Almere.  
In dit geval is er altijd sprake van een 
omklapcontract.

Zijn er meeverhuizende kinderen?  

Zo ja: alleen de kinderen die bij de 
bewoner wonen (het zogenoemde 
hoofdverblijf hebben), worden 
meegenomen in de urgentieaanvraag.

Is er sprake van psychische / medische problematiek, 
waardoor bepaalde type woningen niet geschikt zijn? 

Zo ja: zorg voor documentatie waar dit 
uit blijkt, bijvoorbeeld een programma 
van eisen of stukken van een 
behandelaar.

Zijn er zeer dringende redenen waarom bepaalde wijken/
buurten niet mogelijk zijn?  

Zo ja, onderbouw dit met stukken van 
onafhankelijke instanties.

9. Begeleiding en type contract  

Welk Wmo–arrangement (binnen afspraken Thuis in de 
Wijk) is nodig wanneer een bewoner uitstroomt en welke 
instelling gaat dit doen? Heeft de bewoner een bestaande 
Wlz-indicatie, dan is een Wmo-arrangement niet nodig.

Welk type contract wordt er geadviseerd:  Omklapcontract  3-partijencontract

Belangrijke info voor zorginstellingen die geen onderdeel zijn het convenant Thuis in de Wijk: voordat er urgentie 
kan worden aangevraagd, moet het duidelijk zijn welke partner de ambulante hulp verleent nadat de bewoner is 
uitgestroomd. Neem hiervoor contact op met de gemeente Almere via telefoonnummer 14 036 of info@almere.nl
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