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Inschrijfformulier voor Driezorgwoningen
Bedankt voor uw interesse in een Driezorgwoning!
U kunt zich inschrijven wanneer u:
- 65 jaar of ouder bent; of
- jonger dan 65 jaar èn zorgafhankelijk bent (in het bezit van een indicatie voor zorg
ZorgVerzekeringsWet) (ZVW)
De zorgwoningen zijn direct gelegen bij een zorginstelling. Dit kan bijvoorbeeld een aanleunwoning bij
een woonzorgcentrum zijn. De zorgwoningen zijn bedoeld voor mensen die door hun gezondheid
intensieve zorg nodig hebben of nodig kunnen hebben.
Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en om een duidelijk beeld te krijgen van wat uw
wensen zijn, is het belangrijk dat u dit formulier volledig invult.
AVG
De door u verstrekte gegevens worden conform de Wet Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) in het bestand van Driezorg opgenomen. U krijgt een bevestiging via
de mail /post. Zodra er een zorgwoning voor u beschikbaar is, neemt één van de medewerkers van
Driezorg contact met u op.
Wat doe ik als er na mijn inschrijving iets verandert in mijn gegevens?
We vragen u zelf zorg te dragen voor het doorgeven van eventuele veranderingen die van invloed
zijn op uw inschrijving/plaats op de wachtlijst. U kunt ons op werkdagen bereiken van 8.30 uur tot 16.00
uur, via: tel. (038) 2001120 of e-mail: wonen@driezorg.nl.
Passend toewijzen
Vanaf 1 januari 2016 moet een sociale huurwoning passend toegewezen worden. Is uw Bruto
verzamelinkomen lager dan een bepaald bedrag? Dan komt u alleen in aanmerking voor een
sociale huurwoning met een kale huurprijs onder een bepaald bedrag. Deze nieuwe regels zijn
opgesteld door de Rijksoverheid.
Voor welke woningen geldt deze regel?
Deze wetswijziging geldt alleen voor de zelfstandige Driezorgwoningen die eigendom zijn van
een corporatie. Het gaat dan om woningen in Arcadia, Hof van Blom, Fermate, Westenhage en
De Kievitsbloem. De woningen in de locaties Havezate (oudbouw), nieuwbouw van de
Rivierenhof, Wendakker en Ensemble worden door de corporatie zelf verhuurt. U dient zich voor
deze woningen in te schrijven bij De Woningzoeker (www.dewoningzoeker.nl) en kunt daar zelf
reageren via de Woningzoeker.nl. Ook voor deze woningen geldt de nieuwe wet- en
regelgeving. Deze wetswijziging geldt niet voor de eigen woningen van Driezorg. Het gaat
daarbij om de zelfstandige Driezorgwoningen in de Rivierenhof, Berkumstede en Havezate
(nieuwbouw).
Om een woning te kunnen toewijzen hebben wij uw juiste inkomensgegevens nodig.
Hiervoor hebben wij nodig een inkomensverklaring van de belastingdienst (voorheen IB 60
formulier van 2020/2021). Dit kunt u telefonisch aanvragen via 0800-0543. Bent u gehuwd of
samenwonend dan hebben wij het formulier van u beide nodig.
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Gevolgen voor kandidaten: Onderstaande regels zijn op alle kandidaten van toepassing
(dus ook voor kandidaten met een zorgindicatie). De bedragen gelden in 2022
Aantal
Wat is het bruto
bewoners verzamelinkomen*
1 persoon a) Tussen € 0 € 40.765
b) Tot en met
€ 23.975
c) Tussen € 23.975 € 40.765
d) Tussen € 23.975€ 40.765
2
a) Tussen € 0 personen € 45.014
b) Tot en met
€ 32.550
c) Tussen € 32.550€ 45.014
d) Tussen € 32.550€ 45.014

Voor welke woningen komt de kandidaat in aanmerking
U komt in aanmerking voor woningen met een kale huur tot en met
€ 633,25
U komt alleen in aanmerking voor woningen met een kale huurprijs
t/m € 633,25
U komt in aanmerking voor alle woningen vanaf € 633,25 ™
€ 678,66
U komt alleen in aanmerking voor woningen met een kale huurprijs
vanaf € 678,66 ™ € 763,47 woningen van Driezorg uitgezonderd
U komt in aanmerking voor woningen met een kale huur tot en met
€ 633,25
U komt alleen in aanmerking voor woningen met een kale huurprijs
t/m € 633,25
U komt in aanmerking voor alle woningen vanaf € 633,25 ™
€ 678,66
U komt alleen in aanmerking voor woningen met een kale huurprijs
vanaf € 678,66 ™ € 763,47 woningen van Driezorg uitgezonderd

*Bruto verzamelinkomen is: geregistreerde jaarinkomen
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Mochten er toch vragen zijn dan kunt u te allen tijde contact met ons op nemen.

Driezorg
t.a.v. Woningtoewijzing
Postbus 658
8000 AR Zwolle
Telefoon: (038) 200 1120
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Deel 1: uw gegevens en eenmalige machtiging inschrijfgeld
s.v.p. Volledig invullen
Uw gegevens
Achternaam
Geboortenaam
Voorletter(s)
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Mobiel Telefoonnummer
E-mailadres
Geslacht

○ Man

○ Vrouw

Geboortedatum

Geboorteplaats
Nationaliteit
Burgerlijke staat

○ Alleenstaand

○ Samenwonend

○ Gehuwd

○ Weduwe/weduwnaar

BSN

Gegevens van uw eventuele partner
Achternaam
Geboortenaam
Voorletter(s)
Geslacht

○ Man

○ Vrouw

Geboortedatum

Geboorteplaats
Nationaliteit
BSN
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Gegevens van een inwonend familielid
Achternaam
Voorletter(s)
Geslacht

○ Man

Geboortedatum

-

○ Vrouw
-

Geboorteplaats
Nationaliteit
BSN
Verhuist mee
○ Ja

○ Nee

Wilt u de gegevens van de contactpersonen invullen zodat daar waar gewenst de contacten via hen
kunnen lopen, of indien u niet bereikbaar bent wij met hen contact op kunnen nemen?

1e Contactpersoon in familie- of vriendenkring

2e Contactpersoon in familie- of
vriendenkring

Voorletter(s) en Naam

Voorletter(s) en Naam

Relatie

Relatie

Geslacht

○ Man ○ Vrouw

Geslacht

○ Man ○ Vrouw

Adres

Adres

Postcode

Postcode

Woonplaats

Woonplaats

Telefoon

Telefoon

Mobiel

Mobiel

E-mail

E-mail

Wat is uw bruto verzamel jaarinkomen? (noodzakelijk voor het toewijzen van een woning)
Als bijlage toevoegen (Uploaden) een formulier inkomensverklaring (op te vragen bij de
belasting via telefoon 0800-0543.) Zonder deze gegevens/dit formulier kunnen wij uw
aanvraag niet in behandeling nemen.
Alleenstaand

Gehuwd of samenwonend (Gezamenlijk)

○ Inkomen t/m € 23.975

○ Inkomen t/m 32.550

○ Inkomen van € 23.976 t/m € 40.765

○ Inkomen van € 32.551 t/m € 45.014

○ Inkomen vanaf € 40.766

○ Inkomen vanaf € 45.015
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Doorlopende sepa machtiging inschrijfgeld
Ondergetekende verleent hierbij een eenmalige machtiging aan Driezorg om een bedrag van €
25,00 af te schrijven van zijn/haar rekening als inschrijfgeld.
Giro- of bankrekeningnummer (Volledige IBAN-nummer):
Voorletters en achternaam van de rekeninghouder:
Datum:

-

-

Handtekening:

Gaat u akkoord met een doorlopende machtiging

o Ja

o Nee

Achtergrondinformatie
Om u goed van dienst te kunnen zijn, heeft Driezorg zo veel mogelijk informatie nodig met betrekking
tot uw inschrijving. Wilt u de onderstaande vragen daarom zo goed mogelijk beantwoorden.

Inschrijving
Geef uw voorkeur aan:
○
○
○

Z.S.M.
Binnen 1 jaar
Binnen 3 jaar

Uiteraard zijn er wachtlijsten en kunnen wij niet garanderen dat toewijzing binnen de gevraagde tijd
ook haalbaar is.

Deel 2: Uw persoonlijke omstandigheden
S.v.p. volledig invullen
1.

Heeft u een indicatie?

○ Ja

○ Nee

Persoonlijke verzorging/verpleging. (ZorgVerzekeringsWet -ZVW-)

○ Ja

○ Nee

Begeleiding Individueel (Wmo))

○ Ja

○ Nee

Begeleiding Groep / Dagbesteding (Wmo)

○ Ja

○ Nee

Heeft u een beschikking van de WMO voor huishoudelijke zorg

○ Ja

○ Nee

Indicatie Verzorging en Verpleging ((Wet Langdurige Zorg (Wlz), via CIZ)

○ Ja

○ Nee

○ Ja

○ Nee

○ Ja

○ Nee

Zo ja waarvoor:

2.

Heeft een partner in verzorgings/verpleeghuis

3. Bent u rolstoelafhankelijk

Heeft u begeleiding van Frion, RIBW, GGZ enz. of heeft u een casemanager dementie dan vragen
wij u om telefonisch contact op te nemen.

Informatie vragen bij andere zorgverleners
Om eventuele urgentie te bepalen, kan het nodig zijn dat Driezorg bij een andere zorgverlener,
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bijvoorbeeld thuiszorg, nadere informatie over uw situatie opvraagt. Verleent u toestemming voor het
opvragen van uw gegevens?
Naam zorgverlener:
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○ Ja

○ Nee

………………………………………..

BTW
NL 8170.82.591.B01

○ Alleen na overleg met mij
telnr:……………………...
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Deel 3: Uw woonomstandigheden/-wensen/voorkeur
S.v.p. Volledig invullen

1. Is uw huidige woning geheel gelijkvloers?
Is er een slaapkamer in uw woning bereikbaar zonder trap?
Kunt u de woning en/of de slaapkamer per lift/traplift bereiken?
2.

○ Ja
○ Ja
○ Ja

○ Nee
○ Nee
○ Nee

Hoe moet de woning gelegen zijn? (meerdere keuzes mogelijk)
○ Begane grond
○ 1e verdieping
○ 2e verdieping t/m 4e verdieping
○ 5e verdieping t/m 8e verdieping
○ 9e verdieping t/m 12e verdieping
○ geen voorkeur

Woningvoorkeur

Kruis hier aan voor welke woningen u zich inschrijft. Voor meer informatie over de zorgwoningen bij
Driezorg kunt u terecht bij de medewerkers van Driezorg. Zij zijn dagelijks telefonisch bereikbaar van
8.30 uur tot 16.00 uur op telefoonnummer: 038-2001120.
2-kamerwoning= 1 slaapkamer

3-kamerwoning= 2 slaapkamers

Waar wilt u wonen: meerdere keuze mogelijkheden.
○ Aa-landen, Rivierenhof
○ Berkum, Berkumstede
○ Dieze, Arcadia
○ Holtenbroek, Fermate
○ Holtenbroek, Havezate nieuwbouw
○ Westenholte, Westenhage
○ Zwolle-Zuid, Kievitsbloem
○ Hattem, Hof van Blom
Hoe wilt u wonen: meerdere keuze mogelijkheden
○ 2-kamerwoning
○ 3-kamerwoning

Internet
www.driezorg.nl

KvK Zwolle
05081871

BTW
NL 8170.82.591.B01

Versiedatum: 25-11-2021

IBAN
NL08RABO01661.49.950

