Algemeen

In te vullen aanmeldende partij:
Datum aanmelding:
Aangemeld door, voor en achternaam:

Instantie/instelling:

Adres instantie/instelling:

Motivatie aanmeldende partij voor
deelname KmK:

AANMELDFORMULIER

Aanmeldingsformulier
In te vullen door de jongere:
Voornamen:
Achternaam:
Tussenvoegsel:
Huidig adres:
Postcode:
Woonplaats:
Geslacht:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Nationaliteit:
E-mail adres jongere:
Telefoonnummer jongere:
Inschrijfnummer Klik voor Kamers
Toestemming verleend door de jongere om de Handtekening:
gegevens in dit formulier te registreren binnen
het project Kamers met Kansen
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Aanmeldingsformulier
In te vullen door de jongere:
Motivatie
Wat is je motivatie om deel te nemen aan het
project Kamers met Kansen Breda? Denk aan
wat je wilt bereiken in dit traject.

Hoe kan het project jou ondersteunen in je
ontwikkeling naar een zelfstandig leven? Welke
doelen zijn voor jou belangrijk om te behalen?

Dagbesteding
Volg je op dit moment een studie? Zo ja, welke?
Noteer hierbij de gegevens van de school en
opleiding. Naam, telefoonnummer, adres,
postcode, plaats, richting, leerjaar en je huidige
mentor of contactpersoon van school.
Heb je een studie gevolgd? Zo ja, welke? Noteer
hierbij de gegevens van de school en opleiding.

Diploma behaald?
Verricht je op dit moment betaald werk? Zo ja,
bij welk bedrijf? Wat is je functie en hoeveel uur
in de week?

Verricht je op dit moment vrijwilligerswerk? Zo
ja, bij welk bedrijf? Wat is je functie en hoeveel
uur in de week?
Wat voor hobby’s/activiteiten heb je?

Hoe vul jij je dag in? Geef een voorbeeld van een
doordeweekse dag.
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Aanmeldingsformulier
Financiën
Inkomsten/uitgaven:

Totaal bedrag:

Hoogte maandelijkse
inkomsten
(studiefinanciering, werk,
uitkering):
Hoogte vaste lasten:

€

Eventuele schulden:

€

Afbetalingsregelingen? Zo
ja, bij wie en hoeveel:

Organisatie:

€

€

Is je financiële administratie op orde? Zo nee,
welke ondersteuning zou geboden kunnen
worden?

Heb je inzicht in je bestedingspatroon/uitgaven?

Kan je zelfstandig met geld omgaan? Zo niet,
door wie en waarom wordt dit beheerd?

4

Aanmeldingsformulier
Huisvesting
Waar woon je nu?
Door welke oorzaak zoek je naar een nieuwe
woonruimte?

Hoe beleef je je huidige woonsituatie? Ervaar je
hierbij belemmeringen? Zo ja, welke?

Wat zijn je mogelijkheden om zelfstandig te
gaan wonen? Wat zijn je doelen op het gebied
van zelfstandig wonen?

Wat zijn je eventuele/mogelijke belemmeringen
bij het zelfstandig wonen?

Zingeving
Welke waarden en normen zijn voor jou
belangrijk?

Wat was er vroeger belangrijk voor je en is
nu veranderd op de kijk van het leven?
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Aanmeldingsformulier
Sociaal + geestelijk functioneren
Hoe verloopt het contact tussen je familie,
vrienden, kennissen en eventuele partner?

Ben je iemand die gemakkelijk contacten
legt en onderhoud je deze? Zo niet, kun je je
gevoelens uiten en voor jezelf opkomen.
Voel je je wel eens eenzaam en alleen? Zo
ja, kun je dit toelichten?

Ervaar je stress? Hoe en wanneer ervaar je
dat?

Hoe sta je in het aangaan van nieuwe
vriendschappen? Wat vind je belangrijk?

Welke sociale activiteiten onderneem je?
Ervaar je hierbij conflicten?

Lichamelijk functioneren
Hoe ervaar je op het moment je eigen
gezondheid? Voel je je gezond?

Welke sport of bewegingsactiviteit doe je?
Hoe vaak in de week doe je dit? En doe je dit
alleen of bij een sportvereniging?
Van welke lichamelijke klachten heb je (wel
eens) last?

Sta je onder behandeling bij een specialist?
Zo ja, welke en waarvoor?
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Aanmeldingsformulier
Middelen gebruik
Nuttig je alcohol? Zo ja, wat, hoeveel en
wanneer?

Maak je gebruik van drugs? Zo ja, softdrugs
en/of harddrugs, welke drugs, hoeveel en sinds
wanneer?

Politie en justitie
Ben je ooit in aanraking geweest met politie
en/of justitie? Zo ja, waarvoor en wanneer?

Sta je onder toezicht van de (jeugd)reclassering?
Zo ja, noteer hierbij de gegevens van de
contactpersoon.

Bijzonderheden

GRAAG HET INGEVULDE FORMULIER TOESTUREN NAAR ELISE HILHORST:
ehilhorst@socialworkbreda.nl
NB Een aanmelding blijft 3 maanden geldig en zal daarna worden vernietigd.
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