TOESTEMMINGSFORMULIER OPVRAGEN DOSSIER BIJ HET SOCIAAL WIJKTEAM

Toestemmingsformulier opvragen dossier bij het Sociaal Wijkteam
Heb je je aangemeld met een hulpvraag aan Buur3eams Jeugd en Gezin, maar heb je eerder hulp
gehad van het Sociaal Wijkteam? Dan kunnen we jou beter helpen als we je dossier mogen opvragen
bij het Sociaal Wijkteam. Met dit formulier vraagt Buur3eams Jeugd en Gezin hiervoor jouw
toestemming.
Waarvoor hebben wij je toestemming nodig?
Je hebt je aangemeld met een hulpvraag bij het Buur3eam Jeugd en Gezin. In het verleden ben je
geholpen door het Sociaal wijkteam. Het Sociaal Wijkteam heeF daarvan een dossier bijgehouden.
Om je nu de beste hulp te kunnen bieden, en te voorkomen dat je jouw verhaal nog een keer moet
vertellen, willen wij, Buur3eams Jeugd en Gezin, de gegevens uit je dossier opvragen. Hiervoor
vragen wij jouw toestemming.
Waarvoor precies vragen wij jouw toestemming?
Wij vragen jouw toestemming om eenmalig alle informaHe uit jouw dossier op te vragen bij het
Sociaal Wijkteam van Sterker en deze informaHe op te nemen in jouw dossier bij ons. Op basis van
jouw toestemming kan een medewerker van het Sociaal Wijkteam van Sterker ervoor zorgen dat het
dossier aan ons wordt verstrekt.
Wat zit er in het dossier?
Het dossier bevat mogelijk:
1. Naam, adres, woonplaats, burgerservicenummer.
2. De onderzoeksverslagen van de eerdere onderzoeken van het Sociaal Wijkteam naar jouw
hulpvraag en mulHmedia documenten die gebruikt zijn bij het onderzoek, bijvoorbeeld door
jou aangeleverde verslagen en rapporten van externe parHjen.
3. Werkaantekeningen en gespreksverslagen die door de medewerkers van het Sociaal
Wijkteam zijn gemaakt.
4. De hulp die je op basis daarvan hebt ontvangen en de afspraken die met jou en/of jouw
zorgaanbieder of andere parHjen zijn gemaakt over deze hulp.
5. Toestemmingsformulieren.
Het betreF dus het volledige dossier dat bij het Sociaal Wijkteam is opgebouwd.
Wat als je geen toestemming geeA?
Als je geen toestemming wilt geven, proberen wij je nog steeds de beste hulp te bieden. Dit is dan
wel lasHger voor ons. Wij kunnen zonder dossier namelijk minder goed aansluiten bij eerdere
afspraken en moeten je mogelijk meer vragen stellen over het verleden om een goed beeld te krijgen
van je hulpvraag.
Hoe geef je toestemming?
Je kunt toestemming geven door hieronder de gevraagde gegevens in te vullen en je handtekening te
ze3en. Belangrijk: zet alleen je handtekening als de gezinswerker van het Buur3eam je goed heeF
uitgelegd waarom het belangrijk is om jouw dossier op te vragen bij het Sociaal Wijkteam en
als je begrijpt waarvoor u ons toestemming geeF.
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Toestemming bij opvragen dossier van de volwassene
Naam
Geboortedatum
Adres
Postcode en woonplaats
Naam (namen) gezaghebbende
ouder(s) en/of verzorger(s)
Datum ondertekening
Handtekening aanvrager/
we3elijk vertegenwoordiger

Toestemming bij opvragen dossier van jeugdige
Voor toestemming moeten de gezaghebbende ouder(s) en/of verzorger hun handtekening ze8en. Van
12 tot 16 jaar moet de jongere mede-ondertekenen. Vanaf 16 jaar hoe? alleen de jongere te
ondertekenen.
Naam jeugdige
Geboortedatum
Adres
Postcode en woonplaats
Naam (namen) gezaghebbende
ouder(s) en/of verzorger(s)
Datum ondertekening
Handtekening gezaghebbende
ouder of verzorger (bij
jeugdigen tot 16)
Handtekening jeugdige (indien
12 jaar of ouder)
Waar stuur je dit formulier naartoe?
Jouw gezinswerker stuurt het ingevulde formulier naar dossieropvraag@sterker.nl.
Let op: aanvragen die niet door een gezinswerker van Buur3eams zijn verzonden worden niet in
behandeling genomen.
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