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Beste kandidaat-bewoner, 

 

Dank voor uw interesse in onze werking.  

 

Via het kennismakingsgesprek heeft u reeds wat informatie gekregen. Als u verder geïnteresseerd blijft 

om een aanvraag voor Beschut Wonen te doen vragen we om deze intakebundel samen met uw 

verwijzer in te vullen en terug te bezorgen aan de intakeverantwoordelijke via mail 

(aanmelding.bw@samenspel.be) of per post.  

 

Via deze intakebundel wordt gepeild naar uw wensen en verwachtingen, relevante 

achtergrondinformatie voor de begeleiding en motivatie. De bundel bevat ook een medisch deel dat 

bestemd is voor de behandelend arts.  

 

Van zodra we de intakebundel ontvangen nemen we contact op om twee intakegesprekken te 

plannen. Eén bij de intakeverantwoordelijke die doorgaat samen met u en uw verwijzer en één bij de 

coördinerende arts van Beschut Wonen.  

 

Na de intakegesprekken kunnen we een beslissing nemen of uw aanvraag tot begeleiding in 

aanmerking komt.  

 

Voor meer informatie kunt u steeds contact opnemen met de intakeverantwoordelijken Ines De Roo 

(0490 11 91 71) of Cynthia De Busschere (0475 85 13 33). 

 

 

Het team Beschut Wonen 

Intakebundel  

Beschut wonen samenspel 
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Geïnformeerde toestemming  

Waarover gaat het? 

Om uw aanvraag verder goed te kunnen bekijken moeten we persoonlijke gegevens opvragen via 

deze intakebundel en eventuele medische verslagen en een intakeverslag opmaken in onze 

elektronische dossieromgeving. We willen u hierover graag informeren en daarvoor je toestemming 

vragen. Dit wordt een ‘geïnformeerde toestemming’ genoemd. 

Hoe gaan we vanuit onze organisatie met deze gegevens om? 

We respecteren uw persoonlijke levenssfeer zoals de wet dat wil1. U heeft het recht om de gegevens 

die we via beeldbellen verzamelen op te vragen. 

 

Als we iets noteren in onze elektronische dossieromgeving, valt dat onder de regels van de Wet 

Patiëntenrechten. Net zoals  bij een gesprek dat we rechtstreeks  zouden hebben in onze spreekkamer. 

 

Welke gegevens bewaren we? 

In kader van uw aanvraag en de daaruit volgende intakegesprekken, kunnen we volgende gegevens 

bijhouden: 

 

- De gegevens die ons bezorgd worden via deze intakebundel en eventuele medische verslagen 

- De documenten die met u tijdens de intakegesprekken eventueel gedeeld werden; 

- De persoonlijke notities van de intakeverantwoordelijke die genoteerd worden in onze 

elektronische dossieromgeving en het opgestelde intakeverslag 

 

Hoe, waar en waarom bewaren we deze gegevens? 

Deze gegevens worden beveiligd bewaard op onze elektronische dossieromgeving gedurende 2 jaar 

indien er geen inclusie volgt binnen Beschut Wonen. Indien er een opstart van begeleiding volgt 

worden deze gegevens bewaard volgens de geldende termijnen van het verpleegkundig dossier.  

 

Deze gegevens zijn gedurende de aanmelding enkel toegankelijk door de intakeverantwoordelijke en 

de leden van het intaketeam. Na goedkeuring zijn deze gegevens toegankelijk door het team Beschut 

Wonen. Je kan altijd deze gegevens opvragen, inkijken of fouten laten aanpassen. Daarvoor neem je 

contact op met de verantwoordelijke gegevensverwerking van onze organisatie: Stefanie Recour, 

recour.stefanie@samenspel.be  

 

                                                           
1 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (of GDPR) (EU) 2016/679 van 27 april 2016 
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Wanneer uit bovenstaande gegevensverzameling persoonsgevoelige gegevens zouden lekken (hoewel 

we alle voorzorgen nemen om dit niet te laten gebeuren) dan brengen we je binnen de 72 u daarvan 

op de hoogte. 

Deze gegevens worden onder deze voorwaarden door ons bewaard om onze begeleiding gedurende 

het ganse traject zo optimaal mogelijk te garanderen.  

 

Je hebt het recht om een klacht in te dienen over hoe uw informatie wordt behandeld, bij de Belgische 

toezichthoudende instantie die verantwoordelijk is voor het handhaven van de wetgeving inzake 

gegevensbescherming:  

 

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)  

Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel  

Tel. +32 2 274 48 00  

e-mail: contact@apd-gba.be 

Website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be 

Ook jij moet akkoord gaan met deze werkwijze 

Een ‘geïnformeerde toestemming’ betekent niet alleen dat wij je informeren over onze werkwijze. 

Het betekent ook dat jij akkoord bent om op deze wijze met elkaar in gesprek te gaan. 

 

Daarom vragen wij u om deze geïnformeerde toestemming aandachtig te lezen en bij akkoord te 

ondertekenen.  

 

Naam kandidaat bewoner: 

Datum:  

 

Handtekening 
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Luik in te vullen door de kandidaat-bewoner 

Persoonsgegevens 

Naam en voornaam: …………………………………………………………….…………. 

Adres: …………………………………………………………………………..………………. 

Geboortedatum: Klik of tik om een datum in te voeren.  

Geboorteplaats: ……………………………………………………………..………………. 

Burgerlijke staat: ……………………………………………………………..……………….. 

Telefoonnummer/gsm/emailadres: …………………………………………………………...………………………….……………. 

Rijksregisternummer: ..…………………………….….………………………………………. 

Mutualiteitsgegevens (cf. klever): ………..……………………………………….………. 

Erkenning VAPH? 

 Zo ja welke erkenning? .……………………………………………………………. 

 In aanvraag? Wanneer werd de aanvraag verstuurd? ………….…………. 

Contactpersoon en –gegevens: ……………………………………………………………………………………………………. 

(Zorg)context 

Huisarts (+ adres en telefoonnummer):  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….…..…. 

Behandelend psychiater: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………...…………. 

Welke personen/diensten zijn er betrokken in de zorg (familie, mantelzorgers, psychiatrisch, 

psychologisch, budget, thuishulp, …): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..…………….…. 

  

mailto:info@samenspel.be
mailto:info@samenspel.be
http://www.samenspel.be/


vzw samenspel  

Wallenstraat 46 – 48  

8800 Roeselare 

T 051 31 18 02 

E info@samenspel.be 

W www.samenspel.be 

 

 
  

Woonervaring 

Welke ervaringen heb je met wonen? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..…………………………….. 

Gezins- en familiale situatie 

Gezin van herkomst 

Type contact (vader, 

moeder, broer, zus, 

…) 

Naam Leeftijd Kwaliteit en intensiteit van contact 

    

    

    

    

    

Zijn uw familieleden of belangrijke derden op de hoogte van uw aanvraag Beschut Wonen en wat is 

hun mening? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..…………….…. 

Huidige gezinssituatie 

Type contact 

(partner, kinderen, …) 

Naam Leeftijd Beroep of opleiding? 

    

    

    

    

Zijn uw partner en/of kinderen op de hoogte van uw aanvraag Beschut Wonen? 

……………………………………………………………………………………………………. 

Wie neemt, indien nodig, de zorg van de kinderen over tijdens uw verblijf in Beschut Wonen of 

opname in een ziekenhuis?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Opleidingen en beroepsactiviteiten 

Gevolgd onderwijs en/of opleidingen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

Beroepsactiviteiten in het verleden: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

Wat is uw voorziene dagbesteding bij opstart in Beschut Wonen? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

Administratief en financieel 

Bron, bedrag, statuut: ……………………….……………………….……………………… 

Wie ontvangt het inkomen? ……………….……….……………………………………… 

Is er budgetbegeleiding, budgetbeheer, collectieve schuldbemiddeling of bewindvoering? 

……………………………………….……………………………………… 

Is er ondersteuning nodig op dit vlak? …………………………………………………… 

Juridisch 

Zijn er bijkomende juridische maatregelen lopende (vb. alimentatie, gedwongen opname, internering, 

verlenging minderjarigheid, bewindvoering, probatie, …)? 

……………………….……………………….…………………………………...……………… 

Bent u eerder in aanraking gekomen met justitie? 

……………………….……………………….…………………………………...……………… 

Wordt u opgevolgd door een justitie-assistente? Zo ja door wie? 

……………………….……………………….…………………………………...……………… 

Psychisch functioneren 

Wat zijn de krachten/sterktes in uzelf waar u een beroep kan op doen?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Hoe omschrijft u uw kwetsbaarheid? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..…………….…. 
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Wat de hulpbronnen/mogelijkheden in uw omgeving waar u een beroep kunt op doen? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

Indien u op moment van aanvraag nog bent opgenomen, rond welke thema’s wordt er gewerkt? Wat 

zijn de beoogde doelen bij ontslag? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Is er sprake van misbruik van middelen? Zo ja welke en duur? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

Hoe probeert u zich te beschermen tegen terugval in middelenmisbruik? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Bent u soms verbaal of fysiek agressief (tegenover uzelf, begeleiding, familie of derden)? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

Heeft u in het verleden een suïcidepoging ondernomen?  

…………………………………………………………………………………………………… 

Heeft u zelfmoordgedachten of concrete suïcideplannen?  

…………………………………………………………………………………………………… 

Welke vroegsymptomen zijn er bij terugval? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

Welke risicofactoren zijn er die uw kwetsbaarheid verhogen en terugval kunnen uitlokken?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

Gebruikt u een signaleringsplan?  

…………………………………………………………………………………………………… 
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Vaardigheden 

Zelfzorg  Huidige situatie, mogelijkheden en ervaringen Wensen en ambities (Wat wil ik? Wat vindt mijn omgeving 

belangrijk?) 

Lichaamshygiëne  

 

  

Verversen/wassen van kledij   

Eet- en drinkgewoonten 

 

  

Sport- of lichaamsbeweging   

Slaap- en waakgewoonten   

 

Gezondheidszorg  Huidige situatie, mogelijkheden en ervaringen Wensen en ambities (Wat wil ik? Wat vindt mijn omgeving 

belangrijk?) 

Contacten met 

huisarts/psychiater/andere 

specialisten 

  

Medicatie 

(gebruik/inname/aankoop 

/bewaring) 

  

Paramedische diensten (vb. 

diëtist, kinesist, logopedist, …) 

  

Andere centra of therapeuten 

 

  

 

Huishouden Huidige situatie, mogelijkheden en ervaringen Wensen en ambities (Wat wil ik? Wat vindt mijn omgeving 

belangrijk?) 

Onderhoud woning 

 

  



 

 
  

Gebruik wasmachine/strijken   

Zich voorzien in een maaltijd   

Een maaltijd zelfstandig 

bereiden 

  

Gezonde voeding 

 

  

 

Maatschappelijke vaardigheden Huidige situatie, mogelijkheden en ervaringen Wensen en ambities (Wat wil ik? Wat vindt mijn omgeving 

belangrijk?) 

Al dan niet zelfstandig beheren 

van het inkomen, omgaan met 

leefgeld, budgetbeheer, 

bewindvoerder, derden (vb. 

familie), … 

  

Al dan niet zelfstandig 

opvolgen en vervullen van 

administratieve zaken 

  

Lezen en schrijven 

 

 

  

Financiële middelen gebruiken 

(bankkaart, overschrijving, 

online banking, …) 

  

Gebruik openbaar vervoer 

 

  

 

Dagbesteding  Huidige situatie, mogelijkheden en ervaringen Wensen en ambities (Wat wil ik? Wat vindt mijn omgeving 

belangrijk?) 

Dagactiviteitencentrum, 

dagbehandeling, opleiding, 

postkuur, werk (regulier circuit 

  



 

 
  

of maatwerkbedrijf), 

vrijwilligerswerk, … 

Werken: VDAB, Jobclub, 

beroepsopleiding, inschrijving 

Vlaams Agentschap, GTB, … 

  

   

 

Vrije tijd Huidige situatie, mogelijkheden en ervaringen Wensen en ambities (Wat wil ik? Wat vindt mijn omgeving 

belangrijk?) 

Deelname aan 

vrijetijdsactiviteiten in 

activiteitencentrum of in 

andere dienst, daguitstappen, 

reizen, sportactiviteiten, … 

  

Vormingsactiviteiten   

Onderhoud contacten met 

familie of kennissen 

 

  

 

Sociale vaardigheden Huidige situatie, mogelijkheden en ervaringen Wensen en ambities (Wat wil ik? Wat vindt mijn omgeving 

belangrijk?) 

Leggen van nieuwe contacten   

Onderhouden van bestaande 

contacten 

  

In groep leven 

 

  

‘Neen’ durven zeggen 

 

  

Omgaan met kritiek 

 

  

Hulp durven vragen   



 

 
  

 

Luisteren 

 

  

Assertief zijn 

 

  

Naleven van afspraken/regels   

 

Relationele aspecten Huidige situatie, mogelijkheden en ervaringen Wensen en ambities (Wat wil ik? Wat vindt mijn omgeving 

belangrijk?) 

In het contact met begeleiding   

In het contact met de 

persoonlijk begeleider 

  

In het contact met 

medecliënten of 

medebewoners 

  

 

 

Motivatie 

U kan vrijblijvend een persoonlijke motivatie meegeven voor uw aanvraag Beschut Wonen.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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Luik in te vullen door de verwijzer 

 

Waarom wordt Beschut Wonen nu aangevraagd?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

Wat moet volgens u de focus van de begeleiding zijn?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

Wat zijn volgens u aandachtspunten of mogelijke knelpunten waarmee we rekening moeten houden?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

Welke andere mogelijkheden worden er nog overwogen van begeleiding/woonst?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

Wat zijn volgens u de (woon)mogelijkheden na een verblijf in Beschut Wonen?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

Is er testonderzoek gebeurd naar intelligentie, persoonlijkheid en/of organiciteit en met welke 

resultaten (eventueel verslag bijvoegen a.u.b.)? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

In hoeverre is er besef van de aard van de kwetsbaarheid? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

In hoeverre is er begeleidingsbereidheid? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

Werd er een signalerings- en/of crisisplan opgemaakt? Indien wel, gelieve dit document toe te voegen 

bij de aanvraag. Indien nee, gelieve volgende vragen te beantwoorden: 

- Welke factoren verhogen de kwetsbaarheid van de kandidaat-bewoner?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 
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- Wat zijn de vroegsignalen waaraan de kandidaat of de omgeving kan merken dat het niet 

goed met hem/haar gaat? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

- Hoe lost de bewoner gewoonlijk de belastende situaties op? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

- Wat kan de omgeving adviseren of doen om de belastende omstandigheden te voorkomen of 

op te lossen? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

Heeft u andere aanvullingen die relevant zijn voor de aanvraag Beschut Wonen?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

  

mailto:info@samenspel.be
mailto:info@samenspel.be
http://www.samenspel.be/


vzw samenspel  

Wallenstraat 46 – 48  

8800 Roeselare 

T 051 31 18 02 

E info@samenspel.be 

W www.samenspel.be 

 

Luik in te vullen door de behandelende arts 

 

Fysieke gezondheid: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Psychische gezondheid:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Persoonlijkheidsomschrijving 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Medicatie (welke medicatie neemt de kandidaat-bewoner?) en therapietrouw 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ziekte-inzicht 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vroegsymptomen bij herval 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zijn er in het verleden suïcidegedachten of –pogingen geweest? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Waarom wordt er gekozen voor beschut wonen ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pluspunten van deze woonvorm?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  Mogelijke knelpunten van deze woonvorm (met betrekking tot samenleven, nakomen van afspraken, 

begeleiding toelaten,…)?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten voor het team van Beschut Wonen bij betrokken persoon?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wat zijn de begeleidingsdoelen  voor de kandidaat-bewoner? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Wat is de toekomstvisie op vlak van wonen voor de kandidaat-bewoner  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Blok 3 MPG 

As 1 Klinische stoornissen 

  

  

  

 

As 2 Persoonlijkheidsstoornissen/zwakzinnigheid 

  

  

 

As 3 Somatische aandoeningen 

  

  

  

 

As 4 Psychosociale – en omgevingsproblemen 

 Geen problemen aangeduid 

O Binnen de primaire steungroep 

O Gebonden aan de sociale omgeving 

O Opvoedingsproblemen  

O Werkproblemen  

O Woonproblemen  

O Financiële problemen 

O Met toegankelijkheid van de gezondheidsdiensten 

O Met justitie/politie of misdaad 

O Andere psychosociale en omgevingsproblemen 

 

Hoofddiagnose  

O op as 1 

O op as 2 

O op as 3 

 

Naam behandelende arts:  

handtekening  

 

 

 

  

Algemene beoordeling van functioneren 

GAF-score  
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Overeenkomst met de verwijzende instantie 

 

Als verwijzer verbinden wij ons ertoe om, in geval van opstart Beschut Wonen gedurende de eerste 6 

maanden na opstart, de bewoner terug op te nemen als blijkt dat de bewoner niet kan aarden in 

Beschut Wonen en de verblijfsovereenkomst desgevallend vroegtijdig wordt stopgezet.  

 

Als verwijzer verbinden wij ons ertoe om na deze eerste 6 maanden samen met het team Beschut 

Wonen in te staan voor een goede toeleiding naar gepaste zorg wanneer noodzakelijk.  

 

 

Voor akkoord, 

 

De verwijzende instantie: 

 

De verwijzende arts: 

Datum:  

Handtekening: 
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