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Beste, 

 

Deze bundel bevat de nodige formulieren voor het opstartgesprek. Nadat wij deze ingevulde 

opstartbundel hebben ontvangen en er is een plaats vrij gekomen voor opstart, wordt u uitgenodigd 

voor een gesprek.  

Na het opstartgesprek krijgt u nog een rondleiding. De huisregels worden toegelicht en ter afsluiting 

wordt de inhoud van de proefperiode besproken. 

Na de proefperiode (ongeveer 4 tot 6-tal weken) is er een evolutiegesprek. Hierna wordt de nodige 

administratie (vb. goedkeuring van medisch adviseur) in orde gebracht. 

Voor meer informatie kunt u  steeds contact opnemen met de intakeverantwoordelijken. 

- Team activering Roeselare: Evelyne Huyghe 

o 051/20.89.83 

o huyghe.evelyne@samenspel.be 

o Wallenstraat 46-48, 8800 Roeselare 

- Team activering Izegem: Valerie Rottey 

o 0496/55.57.84 

o rottey.valerie@samenspel.be 

o Ommegangstraat 19, 8870 Izegem 

 

 

  

Opstartbundel  

Activering 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 uw 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 Activering. 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 

Activering. U kan altijd deze gegevens opvragen, inkijken of fouten laten aanpassen. Daarvoor neemt u 

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

recour.stefanie@samenspel.be   

  

Wanneer uit bovenstaande gegevensverzameling persoonsgevoelige gegevens zouden lekken (hoewel 

we alle voorzorgen nemen om dit niet te laten gebeuren) dan brengen we u binnen de 72u 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.   
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U heeft 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 u moet akkoord gaan met deze werkwijze. 

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

Het betekent ook dat u 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:  
Datum:   

  

Handtekening  

 

  

http://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/
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Datum: _ _/_ _/_ _ _ _ 

Naam van de invuller: ………………………………………….. 

Verwijzer:  

1. Identificatie kandidaat 

o Naam: ………………………………………………………………………………………………………… 

o Adres: ………………………………………………………………………………………………………… 

o Burgerlijke staat: ………………………………………………………………………………………… 

o Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………………… 

o Emailadres: ………………………………………………………………………………………… 

o Geboortedatum: ………………………………………………………………………………………… 

o Nummer rijksregister: _ _ _ _ _ _-_ _ _._ _ 

o Moedertaal: ……………………………………………………………………………………………….. 

o Gezinssituatie: ……………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Schooltraject 

Periode Opleiding Getuigschrift / 

diploma 

Reden tot stopzetting 

    

    

    

    

 

Opmerkingen:…………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. Arbeidstraject 

Periode Tewerkstelling / ziekte Reden tot stopzetting 

   

   

   

   

Opmerkingen: 

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

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

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

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

4. Inkomen 

o Aard inkomen:  

⃝ Ziekte- of invaliditeitsuitkering (bijvoegen van een klever) 

⃝ Werkloosheidsuitkering 

⃝ Integratietegemoetkoming 

⃝ Inkomens vervangende tegemoetkoming 

⃝ Leefloon 

⃝ Zonder uitkering 

⃝ Ander: ………………………………………. 

⃝ Inschakelingsuitkering (einddatum: …..........................) 

o Uitbetalingsorganisme + gemeente: 

⃝ CM (gemeente: ……………………………………) 

⃝ Neutraal Ziekenfond (gemeente:……………………………………..) 

⃝ Liberale Mutualiteit (gemeente:…………………………………………) 

⃝ Bond Moyson (gemeente:……………………………………) 

⃝ Onafhankelijke mutualiteit / Partena  

  (gemeente:……………………………………..) 

⃝ Hulpkas voor ziekte en invaliditeit 

⃝ FOD 

⃝ RVA (gesyndikeerd? Ja / nee 

  indien ja: syndicaat:……………………………….) 

⃝ Hulpkas voor werkloosheidsuitkering 

 

o Eigen beheer / beheer door een ander dienst of persoon: 
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5. Bijkomende info 

o Krijgt de kandidaat begeleiding van familiehulp, poetsdienst, OCMW, CAW,  

 CGG, Mobiele Teams, justitieassistent, ...?  

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

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

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

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

o Zijn nog extra partners betrokken in het netwerk van de cliënt, die eerder  

  nog niet aan bod kwamen? In geval van nood, wie mogen we contacteren? 

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

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

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

 

 

6. Medisch luik 

o Huisarts (naam + gemeente): 

o Behandelend psychiater (naam+gemeente): 

o Fysieke gezondheid: 

o Persoonlijkheid / gedrag: 

⃝ Diagnose 

 

⃝ Vroegsymptomen 

 

 

 

⃝ Crisisinterventie 

 

 

 

 

o Medicatie die invloed heeft op het functioneren: 
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7. Opnamegeschiedenis 

 

Periode Ziekenhuis Reden 

   

   

   

   

 

8. Huidige tijdsbesteding/toekomstperspectief  

 

 Wat zijn je hobby’s? 

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

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

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

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

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

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

 Wat is de reden van aanmelding? 
o Heb je nog gewerkt? Wat houdt je tegen om (terug) te gaan werken?  

o Waarom heb je gekozen voor onze dienst? 

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

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

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

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

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

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

 Wat is je persoonlijke doelstelling?  
o Wil je graag terug gaan werken? Wat zou je graag doen?    

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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9. Begeleiding 

 Verwachting van de kandidaat 
o Wat verwacht je van de begeleiding?  

o Heb je een voorkeur voor een bepaald atelier?  

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

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

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

Zijn er zaken waarmee de begeleiding rekening dient te houden? 

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

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

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

 

10. Proefperiode  

(dit wordt na het opstartgesprek ingevuld samen met de 

opstartverantwoordelijke) 

 

Datum Voormiddag Namiddag 
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11. Notities opstartverantwoordelijke (dit luik 

wordt ingevuld door de opstartverantwoordelijke) 

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

12. Besluit team 

⃝ Inclusie 

 

⃝ Exclusie 

 

Argumentatie:  

 

 

 

 

 


