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Aanmeldformulier Fonteynenburg 
__________________________________________________________________________________________________ 

Om de aanmelding vlot te laten verlopen is het van belang dat je dit formulier volledig 
invult. Vergeet niet de informatie te lezen aan het einde van dit formulier en de 
bijlage(n) in te vullen. De bijlage voor de Curtisslaan is alleen voor jou van belang als jij 
je voor Beschermd thuis wil aanmelden.  
 
Naam invuller: 
 
Datum: 
 
PERSONALIA 
 
Voornaam:  
Achternaam:  
Geslacht:  
Geboortedatum:  
Geboorteplaats:  
BSN : 
Adres: (straat/ postcode/ plaats) : 
E-mailadres : 
Telefoonnummer : 
 
HET BETREFT EEN AANVRAAG VOOR:  

☐Begeleiding Thuis 

☐Beschermd Wonen 

☐Beschermd Thuis (Locatie Curtisslaan)* zie ook pagina 4 
 
INDICATIE 
Welke indicatie heb je?  

☐ WMO 

☐ WLZ 

☐ IFZO 
Graag meezenden met dit aanvraagformulier, zonder de indicatie kunnen we de 
aanmelding helaas niet in behandeling nemen.  
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JE HEBT HULP NODIG BIJ*: 

☐ Een psychiatrische aandoening 

☐ Psychosociale problematiek 

☐ Een licht verstandelijke beperking 

☐ Doof- / slechthorendheid 

☐ Verslaving 

☐ Forensische problematiek 
* Meerdere keuzes mogelijk 
 

Toelichting bij de door jou aangevinkte opties. Je helpt ons enorm om zo veel mogelijk 
informatie mee te sturen, zo kunnen wij een goede inschatting maken wat 
Fonteynenburg voor jou kan betekenen. Denk hierbij aan een behandel- of 
begeleidingsplan, diagnostiek en andere relevante informatie.  
Waar heb jij begeleiding bij nodig? Je kunt dit natuurlijk nog verder toelichten in een 
persoonlijk gesprek. 
 

 
 

Ontvang je op dit moment behandeling of begeleiding? Zo ja, van: 
 

Naam Functie Organisatie Contactgegevens 
    
    
    

 
Vragen/opmerkingen: 
Dit formulier kan je samen met de bijgevoegde toestemmingsverklaring (zie BIJLAGE) 
en aanvullende informatie (zoals en behandelplan + DSM V) opsturen naar: 
zorgtoeleiding@fonteynenburg.nl  
Indien je vragen hebt kan je bellen naar: 088-5050101 
 
Wil je liever het formulier per post versturen? Dat kan naar het onderstaande adres. 
Houd dan wel rekening met een langere verwerkingstijd van jouw aanmelding. 
Stichting Fonteynenburg 
t.a.v. Zorgtoeleiding 
Papyruspad 1 
2283 HG Rijswijk 

 

mailto:zorgtoeleiding@fonteynenburg.nl
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Toestemmingsverklaring informatie opvragen bij derden 
 

Hierbij verklaar ik dat de Zorgtoeleiding van Fonteynenburg, wel/niet (doorhalen wat 
niet van toepassing is) informatie over mij mag inwinnen. Dit betreft bijvoorbeeld 
informatie vanuit de GGZ, forensische zorg of een andere betrokken zorgaanbieder. Dit 
om het onderzoek in het kader van de aanmelding bij Fonteynenburg zorgvuldig te 
kunnen uitvoeren. 
 

 
 
Hierbij geef ik toestemming om bovenstaande informatie op de vragen bij de volgende 

persoon/instantie: 
 

 
[naam persoon invullen] 

 
 

  
[naam instantie invullen] 
 

 
Naam:  
Geboortedatum 
Datum:   
Plaats:  
Handtekening: 
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Aanvullende gegevens voor Beschermd Thuis Curtisslaan 
 

Aanlevering documenten 
 Origineel recent IBRI-formulier (inkomensverklaring), definitieve belastingaanslag OF 

verklaring van de belastingdienst dat er geen inkomensgegevens beschikbaar zijn (een 
IBRI-formulier gratis opvragen bij de belastingdienst via 0800-0543 of via je DigiD). 

 
 Recente salaris of uitkeringsspecificatie van de laatste 3 maanden van het huidige 

inkomen OF een kopie van de meest recente jaaropgaven van werkgever of 
uitkeringsinstantie OF een kopie van de meest recente belastingaangifte (aanvragen via 
MijnBelastingdienst met DigiD of telefonisch via keuzemenu van de belastingtelefoon). 

 
 Uittreksel Basisregistratie personen (BRP) indien je niet uit de omgeving van Den Haag 

komt (aanvraag indienen via digitaal loket van de huidige gemeente of op het 
gemeentehuis, ID is nodig). 

 
 Akkoordverklaring van de bewindvoerder indien van toepassing (instemming 

bewindvoerder met verhuizing naar het specifieke adres, inclusief contactgegevens 
bewindvoerder). 

 
Deze documenten vormen de basis: zonder deze documenten kan je niet worden geplaatst op de 
wachtlijst Beschermd Thuis. 
 

Noodzakelijke criteria voor plaatsing: 
a) Je verblijft legaal in Nederland en op moment van plaatsing >23 jaar. 
b) Jouw inkomen is toereikend om te voorzien in je levensonderhoud. 
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