
Bijlage 7 registreren van informatie huisbezoeken 
Voor informatie over werkwijze huisbezoeken, zie bijlage 6. 

 
Voorbeeld van Google Forms formulier  
 
 

Gespreksstool huisbezoeken  
 

Deze forms- format is gemaakt voor de verslaglegging van de huisbezoeken. De werker die het 

gesprek voert met de bewoner vult dit formulier achteraf in. Het is nadrukkelijk niet de 

bedoeling het tijdens het gesprek in te voeren.  

Gebruik bij de open vragen zoveel mogelijk de woorden die de bewoner zelf gebruikt (om recht 

te doen aan het beeld dat de bewoner belangrijk vindt). Vul bij de gesloten vragen alleen de 

feitelijke antwoorden in.  

 

Sectie 1: Persoonsgegevens 

 

1. Voor en achternaam van de invuller 
 
2. Straat en huisnummer van de bewoner 
 
3. Telefoonnummer van de bewoner 
 
4. Email van de bewoner 
 
5. Leeftijd van de bewoner 

o Onder de 16 
o 18 – 27 jaar 
o 27 – 67 jaar 
o 67 – 100 jaar 
 

6. Huishoudsamenstelling 
o Alleenwonend 
o Alleenstaand met uitwonende kinderen 

o samenwonend met kinderen 

o samenwonend zonder kinderen 

o samenwonend met uitwonende kinderen 
 
7. Woonduur: 

o 0 tot 1 jaar 
o 1 tot 2 jaar 
o 2 tot 5 jaar 

https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=N_ajpPx58UKbDLo1PikG5h_fjKdvrY9PoquvROkZaO5UNjZBSloxM0FaSEtRRlFCSzFaMDFIM0pETy4u&sharetoken=BcafSQM7JUs8ikZFbCyt


o 5 tot 10 jaar 
o 10 tot 20 jaar 
o Meer dan 20 jaar 

 
8. Reden van de woonduur 
 
9. Type hoofdinkomen van het huishouden 

o Werk– loon uit arbeid 

o AOW / Pensioen 

o Uitkering 

o Studiefinanciering 
 
10. Dagbesteding 

o Werkend 
o Werkend dagbesteding 
o Vrijwilligerswerk 
o Studerend 
o Geen vaste participatie 

 
11. Dag besteding van eventuele medebewoners 

o Werkend 
o Werkend dagbesteding 
o Vrijwilligerswerk 
o Studerend 
o Geen vaste participatie 

 
12. Waarde van Welzijn gesprekskaarten  

Gebruik voor de toelichting zoveel mogelijk de bewoordingen van de bewoner zelf.  

 
13. De waarde van welzijn kaarten. Welke 3 kaarten zijn gekozen.  

Geef aan in de juiste volgorde (1 = meeste waarde)  

1. MIJN MENING LATEN HOREN  

2. GEZOND LEVEN  

3. ME VEILIG VOELEN 

4. WONEN ZOALS IK WIL  

5. CONTACT HEBBEN MET ANDERE MENSEN 

6. MIJN VRIJE TIJD INVULLEN 

7. BIJDRAGEN AAN EEN DUURZAME WERELD  

8. TALENTEN INZETTEN  

9. GENIETEN VAN CULTUUR  

10. IETS VOOR ANDEREN BETEKENEN 

11. GENIETEN VAN DE NATUUR 

12. ZORG KRIJGEN DIE IK NODIG HEB 

13. WERKEN 



14. GEVOELENS UITEN 

15. GENIETEN VAN HET LEVEN 

16. MIJZELF ONTWIKKELEN 

17. RONDKOMEN MET GELD 

18. ZIJN WIE IK WIL ZIJN 

19. ERBIJ HOREN 

20. EIGEN KEUZES MAKEN 

 
o Optie 1: 
o Optie 2: 
o Optie 3: 

 
14. Toelichting keuze van de waarde van welzijn kaarten  

 
 

15. De omgevingsfactoren: Welke factoren werken tegen bij het verbeteren 
of aanpakken (van wat de bewoner(s) van waarde vinden.  

o Waardering 
o Gelijkwaardigheid 
o Motivatie/ drijfveren 
o Mening van anderen  
o Mijn achtergrond  
o Onzekerheid 
o Zorg hebben over 
o (toegang tot) Informatie  
o Beeldvorming / stigma  
o Tijd 
o Geld 
o Wetten 
o Regels 
o Energie 
o Afstand 
o Vervoer 
o Voorzieningen  
o Mijn netwerken 
o Woonomgeving 
o Rampen 
o Talenten 
o Economie 
o Van betekenis zijn 
o Zorg hebben voor 
o Erbij horen 
o Veiligheid 
o De mening van anderen 
o Niet gebruikt  
 



 
16. Toelichting : belemmeringen 

 
17. De omgevingsfactoren: Welke factoren geven kansen en 

mogelijkheden bij het verbeteren of aanpakken (van wat de bewoner(s)) 
van waarde vinden. 
o Waardering 
o Gelijkwaardigheid 
o Motivatie/ drijfveren 
o Mening van anderen  
o Mijn achtergrond  
o Onzekerheid 
o Zorg hebben over 
o (toegang tot) Informatie  
o Beeldvorming / stigma  
o Tijd 
o Geld 
o Wetten 
o Regels 
o Energie 
o Afstand 
o Vervoer 
o Voorzieningen  
o Mijn netwerken 
o Woonomgeving 
o Rampen 
o Talenten 
o Economie 
o Van betekenis zijn 
o Zorg hebben voor 
o Erbij horen 
o Veiligheid 
o De mening van anderen 
o Niet gebruikt  

 

 
18. Toelichting kansen 

 
19. Hoe ervaart de bewoner het samen wonen in de buurt of wijk? 

1 = heel slecht / 5 = heel goed 

 
 

20. Hoe ervaart de bewoner het samen wonen in het woongebouw of straat? 
1 = heel slecht / 5 = heel goed 

 
 

 



21. Toelichting op het samen wonen in de buurt, wijk, straat en/of 
woongebouw  

 

22. Hoe ervaart de bewoner de voorzieningen in de buurt? 
1 = heel slecht / 5 = heel goed 

 
 

23. Toelichting op de voorzieningen in de buurt 
 

24. Hoe ervaart de bewoner de de openbare ruimte: Openbaar Groen? 
1 = heel slecht / 5 = heel goed 

 
 

25. Hoe ervaart de bewoner de de openbare ruimte: verkeer? 
1 = heel slecht / 5 = heel goed 

 
 

26. Hoe ervaart de bewoner de de openbare ruimte: Speelvoorzieningen? 
1 = heel slecht / 5 = heel goed 

 
 

27. Hoe ervaart de bewoner de de openbare ruimte: parkeren? 
1 = heel slecht / 5 = heel goed 

 
 

28. Hoe ervaart de bewoner de de openbare ruimte: verlichting?  

1 = heel slecht / 5 = heel goed 

 
 

29. Toelichting op de keuzes in de openbare ruimte (openbaar groen, verkeer, 
parkeren, verlichting, speelvoorzieningen, zwerfvuill 

 

30. Hoe ervaart de bewoner de mogelijkheid om mee te praten in de buurt? 
1 = heel slecht / 5 = heel goed 

 
 

31. Hoe ervaart de bewoner de mogelijkheid om mee te doen in de buurt? 
1 = heel slecht / 5 = heel goed 

 
 

32. Toelichting op mee praten in de buurt en mee te doen in de buurt 
1 = heel slecht / 5 = heel goed 

 
 

 



33. Zijn er wensen, dromen, talenten genoemd die de bewoner zou willen 

inzetten voor de buurt  

o Ja 

o Nee 

 

34. Welke, geef zo concreet mogelijk aan 

 

35. Wat is hiervoor nog nodig (of welke afspraken heb je gemaakt) 

 

36. Zijn er acties nodig zoals een doorverwijzing, informatieverstrekking of 

een vervolgbezoek. 

o Ja 

o Nee 

 

37. Welke, geef zo concreet mogelijk aan 

 

38. Wat is hiervoor nog nodig (of welke afspraken heb je gemaakt) 

 

39. Privacy check; heb je uitgelegd aan de huurder wat we met de gegevens 

doen? 

o Ja 

o Nee 

 

40. Privacy check;  Heeft de bewoner toestemming gegeven voor het opslaan 

van de gegevens 

o Ja 

o Nee 

 

41. Hoe heeft de bewoner het gesprek ervaren? 

 

42. Andere opmerkingen, signalen die je belangrijk vindt  om te noteren. 


