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INTAKE FORMULIER
Naam

:

Woonplaats

:

Leeftijd

:

Telefoonnummer

:

Organisatie werkzaam

:

Functie

:

E-mail adres

:

Wat de reden is dat je je wil aanmelden voor coaching?

Wat zijn je leerdoelen? Wat wil je bereiken met de coachingsgesprekken?

Waar werkt je? Hoelang werk je voor deze organisatie? Wat is je functie? Hoelang werk je in deze
functie?

Spelen er problemen in de werksituatie?
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Ben je eerder in coaching/therapie geweest? Zo ja, wanneer en bij welke coach/therapeut?

Kun je een omschrijving geven van uw privésituatie?

Zijn er het afgelopen jaar belangrijke zaken veranderd in werk of privésituatie?

Kun je een korte omschrijving geven van uw gezin van herkomst?

VERWERING PERSOONGEGEVENS
Ik heb kennisgenomen van de privacyverklaring in de bijlage. Door ondertekening van dit
vragenformulier ga ik akkoord met de verwerking van mijn persoonsgegevens zoals in de bijlage
is weergegeven.

Naam coachee:
Datum:
Handtekening:
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BIJLAGE PRIVACYVERKLARING
Bij het gebruik van mijn diensten als coach laat je gegevens achter. Dat kunnen
persoonsgegevens zijn. Middels deze verklaring wil ik je informeren omtrent de wijze waarop ik
omga met verkregen informatie.
De gegevens waar het omgaat is informatie die je aan mij verstrekt. Dat kan gaan om algemene
informatie zoals:
- naam
- adres
- leeftijd
- telefoonnummer
- mailadres
- werkgever
- functie
- geslacht
- geboortedatum
Daarnaast kan het gaan om:
- informatie die je zelf meld in het kader van het coachingstraject.
De door jou verstrekte gegevens zijn vertrouwelijk en worden nimmer verstrekt aan derde
partijen. De uitzondering hierop kan zijn als met de goedkeuring van de client informatie wordt
gedeeld met een andere hulpverlener.
Indien je vragen of suggesties hebt ten aanzien van de privacy of indien je de aan mij verstrekte
persoonsgegevens wenst in te zien, aan te passen of te laten verwijderen, kunt je contact met mij
opnemen door een email te sturen: contact@styleo iving.nl.
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