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INTAKEFORMULIER HET ZEEUWSE SCHEIDINGSHUIS 
 

Deelnemer :  

Naam cliënt:  

 

Op welke wijze bent u bij Het Zeeuwse Scheidingshuis terecht gekomen? 

 

 
 
Relatie therapie 
Is er een mogelijkheid om het huwelijk/relatie te redden?  

 ja /  nee /  onzeker 

Wilt u dat een relatietherapeut contact met u opneemt?  

 nee /  ja, doorverwezen naar  

 

Psychologische hulp of ondersteuning 
Heeft u (individueel of samen) behoefte aan psychologische hulp of ondersteuning 
bij relatieproblematiek, of bij problemen rond of na een echtscheiding?  

 nee /  ja 

Wilt u dat een psycholoog contact met u opneemt?  

 nee /  ja, doorverwezen naar  

 

Advocaat of Mediator 
Indien de beslissing is genomen om de echtscheiding door te zetten: soms gaat dit in 
goed overleg (mediator) maar er kan ook sprake zijn van een conflict (advocaat). 
Wilt u dat een advocaat of de mediator contact met u opneemt om de mogelijkheden 
met u te bespreken?  

 nee /  ja, doorverwezen naar  
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Coaching voor kinderen 
Indien er kinderen zijn: voor kinderen zijn de gevolgen van een scheiding heel erg 
groot. Vaak is er behoefte aan laagdrempelige en kortdurende begeleiding voor het 
kind om te leren omgaan met de situatie. 
Wilt u dat de kindercoach contact met u opneemt om de mogelijkheden met u te 
bespreken?  

 nee /  ja, doorverwezen naar  

 

Financieel advies 
Veel mensen zijn niet voldoende op de hoogte van de financiële consequenties van 
de echtscheiding inzake bijvoorbeeld de eigen woning, de hypotheek, de 
verzekeringen en pensioen. 
Wenst u gebruik te maken van onze financiële specialist voor een vrijblijvend advies 
op dit gebied?  

 nee /  ja, doorverwezen naar  

 

Makelaar of Woonspecialist 
Vaak is nieuwe huisvesting nodig of zijn er plannen om te gaan kopen of huren.  
Wilt u hierbij geholpen worden door een makelaar of woonspecialist?  

 nee /  ja, doorverwezen naar  

 
Indien aankoop van een woning wordt overwogen, weet u wat uw financiële 
mogelijkheden zijn?  

 ja /  nee, doorverwezen naar  

 

De Notaris 
Zijn er vragen over de fiscale aspecten van een echtscheiding, wijziging van 
testament of opstellen van de akte van verdeling of over andere notariële zaken? 

 nee /  ja, doorverwezen naar  

 

Persoonlijke verwerking en groei 
Boos, verdrietig, teleurgesteld, onzeker en/of eenzaam?  
Heeft u behoefte aan emotionele begeleiding? 

 nee /  ja, doorverwezen naar  
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Professional organizer  
Als u gaat scheiden moet er erg veel geregeld, uitgezocht en voorbereid worden. 
Hieronder vallen mogelijk een verhuizing, het uitzoeken en verdelen van de inboedel 
en het opnieuw inrichten van de huishoudelijke administratie van beide partners.  

Wilt u dat een professional organizer contact met u opneemt om de mogelijkheden 
voor hulp hierbij met u te bespreken?  

 nee /  ja, doorverwezen naar  ………………………………………………………….. 

 

Budgetcoach 
Bij een scheiding komen heel veel financiële zaken kijken. Vaak was het één partner 
die de huishoudelijke administratie deed en heeft de andere partner hier moeite 
mee. Vaak heeft minimaal één partner na een scheiding moeite om rond te komen 
en moet er geleerd worden met het lagere inkomen om te gaan. Altijd moeten er 
twee nieuwe huishoudelijke administraties worden opgezet. 

Wilt u dat een budgetcoach contact met u opneemt om de mogelijkheden voor hulp 
hierbij met u te bespreken?  

 nee /  ja, doorverwezen naar  ………………………………………………………….. 

 

Machtiging 
Ik geef toestemming aan           
om mijn gegevens te verstrekken aan (mede)deelnemers van Het Zeeuwse 
Scheidingshuis waar ik op mijn verzoek naar word doorverwezen.  

       zal geen vertrouwelijke 
gegevens verstrekken aan derden die geen deelnemer zijn aan Het Zeeuwse 
Scheidingshuis, tenzij ik hiervoor toestemming geef.  

 
 
 

Datum: / /  Plaats: 

 
 

Naam:       Naam: 

 

Handtekening:     Handtekening: 
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Contactgegevens     Contactgegevens 

Adres:       Adres: 

PC+Plaats:      PC+plaats: 

E-mail:      E-mail: 

Tel.nr.:      Tel.nr.:  


