
 

 

Stichting WOPIT 

wederzijdse verwachtingen bij het huren van een woning binnen een woonlocatie met 

ondersteuning van WOPiT. 

1. De aspirant huurder heeft een indicatie voor een ZZP GGZ 3 of 4 C die omgezet kan worden 

naar een extramuraal ZZP i.v.m. scheiding wonen en zorg. De aspirant huurder voldoet aan de 

voorwaarden voor het verkrijgen van een PGB bij het Zorgkantoor.  

2. Er is sprake van een psychiatrische kwetsbaarheid 

3. De aspirant huurder is gemotiveerd zich in te zetten voor herstel van een leven met de door 

hem/haar gewenste kwaliteit, rekening houdend met de kwetsbaarheid. 

4. De aspirant huurder draagt bij aan het scheppen van een positief leefklimaat 

5. De aspirant huurder is bereid evenwaardig samen te werken met anderen binnen de 

afspraken in een ondersteuningsplan dat gezamenlijk wordt opgesteld volgens de methodiek 

van systematisch rehabiliterend handelen 

6. De aspirant huurder stemt in met samenwerking met behandelaar.  

7. De aspirant huurder heeft buiten het PGB voldoende financiële middelen om alle vaste lasten 

en levensonderhoud te bekostigen. 

8. De kandidaat verklaart zich bij voorbaat akkoord met de locatie afspraken die op 

democratische wijze tot stand zijn gekomen in het locatie overleg. 

9. De kandidaat maakt geen misbruik van alcohol en/of drugs. 

10. Er dienen geen structurele patronen aanwezig te zijn in contacten met  justitie. 

11. De kandidaat verkeert niet in het criminele circuit en vertoont geen structureel agressief of 

provocerend gedrag. 

12. De aspirant huurder is bereid tot het afsluiten van een ondersteunings-contract met Stichting 

WOPiT, (daarnaast is ieder vrij elders zorg/ondersteuning in te kopen indien de PGB ruimte 

dit toelaat). 

  

 

 

 

WOPiT draagt zorg voor: 

 formulier wederzijdse verwachtingen member en WOPiT 

  

  



 

 

 

 

1. Het faciliteren van het huren van een woning die voldoet aan het programma van eisen 

2. Individuele begeleiding door gecertificeerde zorgverleners die getraind zijn Een 

ondersteuningsaanbod dat voortkomt uit de zorgvraag 

3. Een evenwaardige samenwerking met alle betrokkenen 

4. Het mede scheppen en in stand houden van een positief leefklimaat 

5. Samenwerking binnen het netwerk van professionals en ervaringswerkers/deskundigen. 


