Stichting Nex2Next

TOESTEMMINGSVERKLARING CLIËNT NEX2NEXT
Toelichting:
U hebt, samen met een Ervaringsdeskundige die is verbonden aan Stichting Nex2Next, besloten dat u
een tijd lang ondersteuning wilt hebben van die Ervaringsdeskundige.
De bedoeling is dat de Ervaringsdeskundige u ondersteunt bij het opstellen en het uitvoeren van een
“Herstelplan”, dat u – eventueel met hulp van de Ervaringsdeskundige - opstelt. Zo’n Herstelplan kan
op papier worden gezet, of mondeling met u worden afgesproken.
Voor Nex2Next is het nodig om een aantal gegevens van u te hebben en ook op te slaan. Daarvoor is
uw toestemming nodig, en die vragen wij u door dit formulier in te vullen en te ondertekenen.
Belangrijk daarbij is om te weten:
- Dat uw gegevens bij ons in veilige handen zijn. Uw persoonlijke gegevens worden digitaal op
een veilige manier opgeslagen zodat niemand anders dan de medewerkers van Nex2Next daar
toegang toe hebben.
- Alle medewerkers van Nex2Next hebben een strenge geheimhoudingsplicht. Uw persoonlijke
gegevens worden nooit gedeeld met anderen, buiten Nex2Next, zonder dat u daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Ook niet met – bijvoorbeeld – uw eventuele behandelaar of
uw huisarts of met de gemeente of een uitkeringsinstantie. Met niemand!
- U bent degene die bepaalt wanneer het contact met de Ervaringsdeskundige wordt verbroken
en de begeleiding – om welke reden dan ook – wordt stopgezet.
- U hebt altijd het recht om die persoonlijke gegevens in te zien. Maar u hebt ook het recht om
die persoonlijke gegevens uit dat digitale systeem te laten verwijderen. U bent de eigenaar van
die persoonlijke gegevens.
Als wij op uw verzoek de persoonlijke gegevens verwijderen zullen wij alleen nog blijvend registreren wat uw woon- of verblijfsgemeente is, of u man of vrouw bent, uw leeftijd en de begindatum en einddatum van de begeleiding door één van de Ervaringsdeskundigen van Nex2Next.
Uw naam, de gespreksaantekeningen, e.d. worden in dat geval op uw verzoek definitief verwijderd.
- Voor u zijn aan de begeleiding door Nex2Next geen kosten verbonden en u hebt geen verwijzing
of indicatie nodig.
Wij hopen dat u vertrouwen hebt in onze werkwijze en uw onderstaande gegevens wilt invullen.

Voornaam
Achternaam
Man/Vrouw
Straatnaam en huisnummer
Postcode en woonplaats
Geboortedatum
Telefoonnummer
e-mailadres

Ondertekening cliënt op (datum): …………………..

Handtekening:

bezoekadres:
Rompertsebaan 12
5231 GS ’s-Hertogenbosch
(alleen na afspraak)
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