Meldingsformulier
Sociaal Team Oegstgeest
Dit formulier kunt u inleveren bij of opsturen naar het Sociaal Team Oegstgeest (STO).
Postbus 1270
2340 BG Oegstgeest

sociaalteam@oegstgeest.nl
www.sociaalteamoegstgeest.nl
071 - 519 14 99 (van 09.00 - 13.00 uur)
1. Toelichting
Hebt u ondersteuning nodig om zelfstandig te kunnen blijven wonen of mee te doen aan de
samenleving? Omschrijf hieronder uw situatie en behoefte aan ondersteuning.
Na ontvangst van het formulier neemt een medewerker van het sociaal team contact met u op om
een afspraak te maken voor een huisbezoek. Tijdens het huisbezoek bespreekt u uw situatie en
zoekt u samen naar de beste oplossing.
2. Gegevens van de persoon die ondersteuning nodig heeft
Geslacht

0 Man

0 Vrouw

Achternaam
Voornamen
Woonadres
Postcode en plaats
Telefoonnummer 1
Telefoonnummer 2
Geboortedatum
Burgerservicenummer*
Nationaliteit
E-mail adres

4. Inwonende partner, kinderen of huisgenoten
Naam

Geboortedatum

5. Contactpersoon *
Naam
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Relatie tot aanvrager/aanvraagster

6. Welke problemen ervaart u?

7. Hoe heeft u tot nu toe zelf geprobeerd om dit probleem op te lossen?

8. Welke professionele hulp heeft u al?

9. Wie helpen u al (familie/kennissen, mantelzorgers, vrijwilligers)?

Dient u zelf dit formulier in? Ga dan verder met vraag 10 en 11.
Dient u namens de klant dit formulier in en is de klant niet in staat dit formulier te ondertekenen?
Ga dan verder met vraag 12 en 13.

10. Verklaring (voor de klant)
Ondergetekende verklaart:
Dat de gegevens die hij/zij heeft ingevuld op dit formulier naar waarheid zijn verstrekt;
Er van op de hoogte te zijn dat de verstrekte gegevens worden opgenomen in het
registratiesysteem van het Sociaal Team Oegstgeest.

11. Ondertekening
Plaats:
Datum:
Handtekening:

12. Verklaring voor derden (alleen invullen indien 10 en 11 niet kunnen worden
ingevuld)
Ondergetekende verklaart:
Dat de gegevens die hij/zij heeft ingevuld op dit formulier naar waarheid zijn verstrekt;
Er van op de hoogte te zijn dat de verstrekte gegevens worden opgenomen in het
registratiesysteem van het Sociaal Team Oegstgeest.
13. Ondertekening voor derden (alleen invullen indien 10 en 11 niet kunnen worden

ingevuld)
Naam:
Relatie tot de klant:
Is de klant op de hoogte gesteld dat u dit
formulier indient?
Plaats:
Datum:
Handtekening:

*alleen invullen indien van toepassing

