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Eigenaar 
 

: Zorgmanager 

 
1. DOEL  
 
In deze procedure is beschreven op welke wijze de intake en aanmelding binnen Stichting 
Het Robertshuis zijn geregeld. Het gaat hierbij om het verduidelijken van probleemstelling 
en hulpvraag, het verzamelen van benodigde informatie, het verstrekken van relevante 
informatie, het formuleren van het aan te bieden zorgaanbod en het formaliseren van de 
aanmelding van cliënten die op dat moment “in beeld”, maar nog niet “in zorg” zijn.  
 
2. DEFINITIE 
  
KVS Kind-Volg-Systeem 
  
Gezinsplan Plan van Aanpak t.b.v. indicatie / monitoring t.b.v. 

gemeente 
  
Zorgleefplan Plan van Aanpak t.b.v. zorgverlening 
  
Indicatie Toewijzing, arrangement, indicatie 

 
3. TOEPASSINGSGEBIED 
 
Procedure is van toepassing op directie, zorgmanagement en gedragswetenschappers 
binnen Stichting Het Robertshuis.  
 
4. WERKWIJZEN 
 
WIE  WAT WAARMEE 
    
Medewerker  1. Ontvangt informatieverzoek 

en geeft dit door aan 
gedragswetenschapper. 

Webformulier Aanmelding 
Telefoonnotitie 
 

    
Directie 2. Ontvangt aanmeldgegevens 

en besluit evtl. in overleg met 
zorgmanagement over 
vervolg. 

Webformulier Aanmelding  
 

    
 3. Bij Go: Neemt contact op met 

potentiële cliënt en maakt 
indien toepasselijk afspraak 
voor oriënterend gesprek. 
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WIE  WAT WAARMEE 
    
 4. Bij No Go: Neemt contact op 

met aanvrager en verwijst 
indien mogelijk naar 
alternatieven en verwijderd de 
aanmeldgegevens uit de info 
mailbox. 

 

    
Gedragswetenschapper 5. Voert waar toepasselijk 

oriënterend gesprek en 
inventariseert de 
probleemstelling en de 
hulpvraag in samenspraak 
met cliënt en/ of diens 
vertegenwoordiger en verwijst 
indien noodzakelijk naar de 
indicerende instantie 
(gemeente, zorgkantoor of 
CIZ). 

 

    
Directie / 
gedragswetenschapper 

6. Ondersteunen waar 
toepasselijk bij aanvraag van 
passende indicatie. 

Gezinsplan 
Keukentafelgesprek 
WLZ-aanvraag 
Intakeoverzicht (XLS) 

    
Directie 7. Informeert – indien 

toepasselijk – over 
financieel/organisatorische 
aspecten van de 
dienstverlening en toetst 
indicatie. 

 

    
 8. Bij No Go1: Neemt contact op 

met aanvrager en adviseert 
omtrent alternatieven en 
mogelijke acties. 

Wachtlijst 

    
 9. Bij Go: Stelt 

zorgverleningsovereenkomst 
op en laat deze door cliënt 
en/of diens vertegenwoordiger 
ondertekenen en informeert 
zorgmanager over de 
afgegeven indicatie. 

F12-Intakeformulier 
FM-02 
Zorgverleningsovereen-
komst 

 
1 Stichting Het Robertshuis heeft op dit moment geen inkoopfunctie voor crisisplaatsingen. Van een “No Go” is 
derhalve ook sprake, wanneer de noodzaak tot crisisplaatsing zich aandient. In dat geval verwijst Stichting Het 
Robertshuis door aan een ketenpartner.  
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WIE  WAT WAARMEE 
    
 10. Draagt zorg voor registratie 

afgegeven indicatie  
KVS 

    
Zorgmanager / 
gedragswetenschapper 

11. Informeert cliënt en/of diens 
vertegenwoordiger over 
zorgproces, bereikbaarheid / 
beschikbaarheid, 
inloggegevens, 
zorgcoördinatie, wederzijdse 
rechten en 
verantwoordelijkheden, 
overige algemene informatie 
over het Robertshuis. 

Brochure Stichting Het 
Robertshuis  
 

    
 12. Draagt zorg voor aanmaak 

cliëntendossier. 
KVS 

    
 13. Stelt profiel m.b.t. cliënt op. KVS 
    
 14.  Verwerkt indien toepasselijk 

gegevens en evaluatiedata uit 
het gezinsplan, indicatie, 
toewijzing en/of andere 
documenten.  

KVS 
Gezinsplan 
Indicatie 
Diagnoses, anamneses 
(extern) 

    
Zorgmanager 15. Draagt zorg voor overdracht 

(na overleg) naar zorgcyclus 
PH-02 Zorgcyclus 
 
 

 16. Draagt zorg voor en ziet toe 
op het verwijderen van 
aanmeld- en intakegegevens 
uit de infomailbox en 
persoonlijke mailboxen. 

 



S 

Procedure handboek Pagina 4 van 4 

Betreft: 
Revisie: 

Intake en aanmelding 
2  

Document: 
Uitgifte datum: 

PH-01 
18-11-2019 

 
5. REGISTRATIE 
 
Document Verantwoordelijke Bewaarplaats Bewaartermijn 

 
Zorgverlenings-
overeenkomst 
 

Directie Cliëntdossier 15 jaar na einde zorg 

Intakeformulier 
 

Directie Cliëntdossier 15 jaar na einde zorg 

Gezinsplan 
 

Zorgmanager Cliëntdossier 15 jaar na einde zorg 

Zorgleefplan 
 

Zorgmanager KVS 15 jaar na einde zorg 

 
6. GEBRUIKTE FORMULIEREN 
 
F-12 Intakeformulier 
 
7. GEBRUIKTE FORMATS 
 
FM-02 Zorgverleningsovereenkomst 
 


