



ISIMOO Aanmelding 

ISIMOO Zorgovereenkomst 

ISIMOO werkt met puur maatwerk en zonder protocol, elk gesprek is een ‘special edition’. Je mag 
er vanuit gaan dat wij ons met ons voelen, doen en denken inzetten om jou je doel te helpen 
behalen in een zo kort mogelijk traject. Jij mag jezelf zijn en je gedragen alsof je thuis bent. 


Ben je het hier mee eens? Ja / Nee


ISIMOO Zorgplan 

We maken eerst kennis zodat we wederzijds weten met wie we om de tafel zitten en een traject 
ingaan. We verkennen jouw hulpvraag en het kader waarin deze gesteld wordt. Daarna gaan we 
de diepte in. Bij elk gesprek staat jouw wens, behoefte en/of verwachting centraal. We zoeken 
naar antwoorden op jouw vragen. Dit doen we door een proces van samen onderzoeken en 
ontdekken. We werken vanuit de basis dat we zelf verantwoordelijk zijn voor ons eigen gedrag en 
dat we in alles en altijd een keuze hebben.


Ben je het hier mee eens? Ja / Nee


Ik ben benieuwd naar wat je wilt bereiken met hulp, vul je dat hieronder in?


Naam :

Adres, postcode en plaats :

Telefoonnummer :

E-mailadres :

Geboortedatum en plaats :

Nationaliteit en geboorteland :

School/opleiding/beroep :

Levensovertuiging :

Datum van invullen :

Hoe heeft u ISIMOO gevonden :



Heb je al eerder hulp gehad? Ik hoor graag van je welke hulp dat was en wat je eraan gehad hebt.


Je krijgt de hulp van mij, Frank Odding. Ik werk in het begin graag met wekelijkse afspraken, 
zodat we een stevige basis kunnen leggen. Daarna gaat het vaak verder met eens per twee of drie 
weken. We stemmen samen af hoeveel tijd we er bij jou tussen laten.

Mijn aanpak heb ik samengevat in een document op mijn website. Dit document bespreken we 
tijdens de eerste ontmoeting. Bij alles wat we bespreken geldt als basisvraag: klopt het voor jou?


Door dit formulier te ondertekenen gaat u een contract aan met ISIMOO Hulpverlening. U 
stemt in met het privacy statement, dat onderaan op de website te vinden is. Tevens zegt u 
hiermee toe uw rekeningen te voldoen. Afzeggen en verzetten van afspraken graag 24 uur 
voor de afspraak. Dit is kosteloos. Binnen 24 uur geldt: de helft van de prijs wordt berekend, 
ongeacht de reden van afzegging/verzetting. Wij zetten ons in om het therapiedoel te 
bereiken. 

Datum: 

Handtekening cliënt:      Handtekening therapeut/coach:


