
 

Intakeformulier nieuwe aanvraag  mei – 2021 

 
Intake dagbesteding volwassenen:  
 
 
Deelnemer 
 
Algemene gegevens deelnemer 
 
Naam    :  
Voornaam   :  
Adres    : 
Postcode   :  
Woonplaats   :  
Gemeente   :  
Geboorte datum  :  
Telefoonnummer(s)  :  
E-mailadres   :  
Kerkelijke gezindte  : 
   
 
Eerder zorg ontvangen? : ja/nee 
 
Zo ja, via PGB   : ja/nee 
          via WLZ   : ja/nee 
          via ZIN   : ja/nee 
 
 
*Onderstaande zorggegevens invullen en een kopie van de indicatie  
 
 
Verwijzende instantie   :  
Naam contactpersoon   :  
Telefoonnummer contactpersoon : 
Indicatie    : kopie indicatie (indien aanwezig) 
 
 
Algemene vragen: 
 

1. Wat is de reden, dat je contact met United Souls opneemt? 
2. Wat verwacht je van de hulp, die je van ons vraagt?  

 
 

Intake vragen: deze vragen helpen me een beeld te krijgen van jou als persoon. 
 

3. Huidige woonsituatie: hoe gaat het? 
4. Wat doe je in het dagelijks leven? 
5. Wat doe je in je vrije tijd? Waar liggen je interesses? 
6. Welke opleiding(en) heb je gevolgd? 
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7. Heb je eerder begeleiding/coaching gehad in de vorm van gesprekken of therapie? 
Hoe heb je dat ervaren? Wat heeft je geholpen en wat niet? 

8. Wil je globaal iets vertellen over je gezin van herkomst? Gezinssamenstelling, plaats 
in de kinderrij, beroep van vader en moeder, relatie met je familie vroeger en nu. 

9. Indien je gelovig bent, wat voor rol speelt dit in je dagelijks leven? 
10. Ben je goed gezond? Ooit ziek geweest? Gebruik je medicijnen? 
11. Welke gebeurtenissen of situaties in je leven hebben volgens jou een belangrijke rol 

gespeeld in je ontwikkeling? 
12. Welke aspecten van je leven beschouw je als inspirerend voor wie je bent en wat je 

doet? 
13. Welke aspecten van je leven beschouw je als belemmerend voor wie je bent en wat 

je doet? 
14. Zijn er nog dingen die je nog niet hebt genoemd, maar die je wel van belang zijn te 

vermelden? 
 
 
Coach gerelateerde vragen 

1. Wat helpt of belemmert jou om te leren en te groeien? 
2. Wat moet ik bij jou zeker doen en wat niet? 
3. Hoe geef jij je grenzen aan? 
4. Wat kan ik doen om je te helpen door te pakken, te gaan voor wat je echt wilt? 
5. Mag ik je confronteren met belemmerende overtuigingen en gedrag? 
6. Sta je open om verder te groeien met behulp van onze trainingen en studies? 
7. Wanneer is het traject voor jou succesvol? 

 
 
 
Datum: __________________________ 

 
 
Zorg- en Trainingsbedrijf United Souls 
Hoeverweg 1 
6733 BH  WEKEROM 
 
Telefoon: 0318-701611   

Mail: info@unitedsouls.nl 

Kantoordagen maandag- en woensdagmorgen van 09:00 uur tot 13:00 uur 


