• Betreffende vakjes aankruisen
en graag duidelijk schrijven.
• Pas invullen na het lezen van
de brochure en de brief.

Aanmeldingsformulier Regio Utrecht
voor jongeren van 18 jaar en ouder
Naam

• Juiste informatie maakt dat je
op de plek komt die bij je past.

man

Postadres

vrouw

Woonadres

Straat
Postcode/woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Burgerservicenummer
Ziektekostenverzekering
Polisnummer
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Opleiding

Afgerond?

1

ja

nee

2

ja

nee

3

ja

nee

Beroep
Dagbesteding nu

Uur per week

1
2
Hobby /interesse
1
2
3
Levensovertuiging
Inkomstenbron

salaris

studiefinanciering

TIMON ken je via

kennis

kerk

hulpverlener

internet

uitkering, nl:

Wat is de reden van je aanmelding?
Vertel iets over je huidige verblijfplaats. (bijv. problemen met gezondheid, relaties, verwerking of met alleen zijn, depressie, eetstoornis, verslaving, wonen, etc.) :

Was er sprake of is er nu sprake van hulpverlening?
Van

tot

Type (eventueel instelling)

Reden

Maak de volgende zinnen af:
Ik wil leren om

In de toekomst wil ik

Hoeveel “echte” vrienden en/of vriendinnen heb je?

geen
minder

Hoeveel keren per maand heb je contact met (een van) hen?
Hoeveel keren per maand nodig je vrienden of anderen uit?
Hoeveel keren per maand word je door anderen uitgenodigd?
Huisarts
Gebruik je medicijnen, alcohol of drugs, welke en hoeveel?

1

2 of meer

1 of 2 keer

vaker

meer

Hoe goed vergeleken met anderen (indien van toepassing)

minder goed

gemiddeld

goed

kun je opschieten met collega’s?
kun je opschieten met je baas?
oefen je je beroep uit?
kun je opschieten met medestudenten?
kun je opschieten met leerkrachten?
zijn je studieresultaten?
kun je met je vader opschieten?
kun je met je moeder opschieten?
kun je met je broer(s) en/of zus(sen) opschieten?

Geef jezelf een cijfer tussen 1 en 10 voor de volgende vaardigheden (het is geen toelatingsexamen):
verzorging woning :

verzorging kleding :

verzorging maaltijd :

technische klussen :

regelmatig slapen :

regelmatig baden :

regelmatig eten :

plannen :

administratie :

omgaan met geld :

jezelf bezig houden :

conflicten hanteren :

contact maken :

contact houden :

grenzen aangeven :

probleem aangeven :

Wie mogen we enige inlichtingen vragen? (liefst een begeleidend arts, psycholoog, maatschappelijk werker, psychiater o.d.)
1. naam

2. naam

functie

functie

tel.nr.

tel.nr.

Via welke personen kunnen we indien nodig contact opnemen met jou?
1. naam

2. naam

relatie

relatie

tel.nr.

tel.nr.

Timon Zorgloket Utrecht
Postbus 462
3700 AL ZEIST
030 - 694 00 70 (ma t/m vrij: 9.00-12.00 uur)
zorgloketutrecht@timon.nl

