


Versnelde toewijzing 

sociale huurwoning
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Kaderbesluit Sociale huur (art 24 bis)

“Een erkend initiatief beschut wonen, een project
psychiatrische thuiszorg of een ambulant intensief behandelteam
kan ten behoeve van een persoon met een geestelijk
gezondheidsprobleem die zelfstandig woont of gaat wonen,
een versnelde toewijzing van een huurwoning vragen.”

Waarover gaat het?
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• Langdurige psychiatrische problematiek
• In aanmerking komen voor sociale huisvesting
• Met een zeer dringende nood aan huisvesting in een zelfstandige 

woonvorm
 Onveilige situatie thuis (agressie/staat woning)
 Dakloosheid
 Gespecialiseerde (woon)zorgvorm niet kunnen verlaten omwille van 

gebrek aan eigen woonst
• Niet in aanmerking komen voor versnelde toewijzing binnen andere 

doelgroepen (principe stepped care)

Wie komt in aanmerking voor versnelde toewijzing?



• Patiënt beschikt over woonvaardigheden die nodig zijn om 
zelfstandig te wonen

• Bereidheid tot zelfstandig wonen
• Behorende tot de doelgroep LZ-team
• Bereidheid tot begeleiding LZ-team en SHM (min 1 jaar)
• Afsluiten begeleidingsovereenkomst (bij voorkeur uitgewerkt 

adhv MDO Psy met patiënt, hulpverleners en mantelzorgers)
• Bij ontslag tegen advies is geen versnelde toeleiding mogelijk

Voorwaarden



Stap 1: Inschrijving bij SHM op het grondgebied van de gemeente
 Door cliënt of MW afdeling

Stap 2: Aanmelding bij LZ Netwerk GGZ Kempen
 Een cliënt die gekend is binnen het netwerk GGZ Kempen en een hulpvraag 

heeft rond versneld sociaal wonen kan via de netwerkpartner rechtstreeks 
worden aangemeld bij het LZ-team via het mailen van een LZ-
aanmeldingsbundel. 

 Een cliënt die nog niet gekend is in het netwerk GGZ Kempen en een 
hulpvraag heeft rond versneld sociaal wonen kan door de verwijzende 
instantie worden aangemeld bij het aanmeldingsteam van het netwerk.

Stap 3: Aanvraagformulier versnelde toewijzing invullen en mailen naar 
versneldwonen@ggzkempen.be
 Door cliënt en afdeling

Stap 4: Begeleidingsovereenkomst afsluiten
 In dialoog cliënt, hulpverleners ggz/eerstelijn, mantelzorg en toeleider LZ 

Netwerk GGZ Kempen (Psy MDO)
Stap 4: Voorbereiding zelfstandig wonen

 Door afdeling 
Stap 5: Verhuis na toewijzing huurwoning en bevestiging start begeleiding LZ-team

Procedure

mailto:versneldwonen@ggzkempen.be


• Checklist samenwerking versnelde toewijzing 

• Checklist levensdomeinen voorbereiding zelfstandig wonen

• Aanvraagformulier versnelde toewijzing

• Sjabloon begeleidingsovereenkomst

• Psy MDO

• Infopunt versnelde toewijzing Netwerk GGZ Kempen

Tools

https://www.ggzkempen.be/herstelgerichte-tools/


Hoe bereiken?
versneldwonen@ggzkempen.be

Wie?
Christa Daems (regio Geel en Herentals) 
T 0499 51 31 58

Lieve Hufkens (regio Turnhout en Mol)
T 0491 99 30 73

Voor inhoudelijke vragen m.b.t. (sociale) informatie over de cliënt in kwestie kan u 
zich richten tot de maatschappelijk assistent of contactpersoon die de 
aanvraagbundel heeft ingevuld. 

Wat?
 Info doelgroep en procedure
 Up to date overzicht beschikbaar contingent
 Centrale aanvraag versnelde toewijzing
 Stand van zaken lopende aanvragen

Infopunt Netwerk GGZ Kempen
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