Aanvullende informatie over het aanmeldformulier keukentafelgesprek
Als verwijzer is de situatie van de betreffende cliënt/vraagsteller meestal al bij u bekend.
Als u een nieuwe aanmelding doet bij het Sociaal Wijkteam dan vragen wij u de hulpvraag en de
situatie van de vraagsteller uitgebreid schriftelijk toe te lichten.
Een volledig ingevuld aanmeldformulier kan rechtstreeks worden doorgestuurd naar het betreffende
Sociaal Wijkteam. Dit bevordert een spoedige verwerking van de aanmelding.
Bij het invullen van het formulier beantwoordt u, indien van toepassing, de volgende vragen:
-

Wat is uw concrete vraag aan het Sociaal Wijkteam?
Welke problemen ondervindt vraagsteller op dit moment?

-

Is er sprake van een vastgestelde beperking/ziekte/diagnose? Zo ja, wanneer en door
wie is deze gesteld?

-

Wat is de woon- en gezinssituatie?
Is er sprake van een zinvolle dagbesteding?

-

Is er sprake van een sociaal netwerk? Hoe kan het sociaal netwerk de vraagsteller
ondersteunen?
Wat is er al ondernomen om het probleem op te lossen en met welk resultaat?
Welke andere zorg, hulpmiddelen of hulpverlening heeft de vraagsteller (gehad)?
Is de vraagsteller op de hoogte van de aanmelding en akkoord?

-

Indien er sprake is van een aanmelding voor een AVAN pas:
-

Kan de vraagsteller met het openbaar vervoer reizen en zo nee, waarom niet?
In hoeverre kan hierin een beroep worden gedaan op het sociaal netwerk?

Indien er sprake is van een aanmelding voor huishoudelijke hulp:
-

Wat is de woonsituatie van de vraagsteller (alleen of samenwonend)?
Indien samenwonend, wat is de naam en geboortedatum van de medebewoner(s)?
Wat maakt dat de medebewoner niet in staat is om het huishouden over te nemen/ te
verzorgen?

Indien er sprake is van een verlenging van een PGB:
-

Welke zorg wordt op dit moment verleend?
Wie neemt de verzorgende taken op zich?
Wat is het einddatum van de huidige indicatie?
Om het verzoek tot verlenging te onderbouwen vragen wij u om daarnaast een actueel
begeleidings- of evaluatieplan mee te sturen (dit is niet nodig als het gaat over een
verlenging van een PGB voor huishoudelijke hulp).

